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Aktieägarna i Zeptagram AB (publ), org. nr 556974-3528, kallas härmed till extra bolagsstämma den 
2:a mars 2022, kl. 10.00. Stämman hålls på Bågskyttestigen 2 i Göteborg. 

 
I syfte att minska risken för spridning av Covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande 
deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och 
planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller 
influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som 
tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant 
hur situationen kring Covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan 
(www.zeptagram.com) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga. 
 

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande så att denna är 

Bolaget tillhanda senast 23 februari via mail till info@zeptagram.com eller per post till adressen 

Zeptagram AB, Bågskyttestigen 2, 413 19 Göteborg. 

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), 

adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i 

förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

 
Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om 

fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för 

den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. 

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman 

insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran 

och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.zeptagram.com. 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringspersoner 
4. Godkännande av dagordning 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Byte av revisor 
7. Stämmans avslutande 

 

 

 



 

 

Förslag till beslut 

Punkt 6 – Byte av revisor 

Styrelsen föreslår att Mikael Köver från WeAudit Sweden AB ersätter nuvarande revisor Zlatan 

Mitrovic från Grant Thornton Sweden AB. 

I takt med att bolagets verksamhet har utvecklats och blivit mer komplex har Bolaget tillsammans 

med tidigare revisor kommit överens om att det är i Bolagets intresse att Mikael Köver med sin 

erfarenhet från revision i blockchainbolag tar över som Bolagets nya revisor. 

Upplysningar på stämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 

det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka 

på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Antal aktier och röster 
Per kallelsedagen finns 7 425 000 aktier och tillika uppgår antalet röster till 7 425 000. Bolaget 
innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier. 
 
En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på bolagets 
hemsida www.zeptagram.com. 
 
Övrigt 
Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar 
inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på adress och på Bolagets webbplats senast 
tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det 
och uppger sin postadress. 
 
Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor. 

 
Göteborg 1 feb 2022 
Zeptagram AB (publ) 
Styrelsen 
För ytterligare information, kontakta: 
Christina Löwenström – VD 
Tfn: +46 73 962 89 71 
E-post: info@zeptagram.com  
www.zeptagram.com 
 
Om Zeptagram AB 
Zeptagram är ett svenskt bolag som har skapar unika plattformar baserade på smarta kontrakt och 
NFT-tekniken. Plattformarna riktar sig till artister, fans och investerare och möjliggör investeringar i 
musikrättigheter samt digital konst. Bolagets kryptovaluta Zeptacoin finns noterad på tre 
handelsplatser. 
 
Mer information på www.zeptagram.com.  
 


