
Kallelse till årsstämma i Zeptagram AB (publ) 

2022-12-01  

Aktieägarna i Zeptagram AB (publ), org. nr 556974-3528, kallas härmed till årsstämma  

den 29:e december 2022, kl. 11.00 hos Zeptagram AB, Åvägen 24, 412 51 Göteborg. 

Rätt att delta i stämman 

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken den 21 december 2022. 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller förvaltare, måste senast den 21 

december 2022 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i 

god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Rösträttsregistrering som 

av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 

december 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

Anmälan och ombud 

Aktieägare som avser att delta fysiskt på årsstämman ska anmäla detta till Bolaget genom e-post till 

info@zeptagram.com, senast den 22 december 2022. 

Vid anmälan, uppge gärna namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, 

aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid 

stämman. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga 

behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.  

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt för ombudet 

som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person 

ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig 

firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före 

stämman insändas per brev till Bolaget på nedan angiven adress eller medtas till bolagsstämman. 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Zeptagram.com/investor. 

 

Poströstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 

lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns 

tillgängligt på Zeptagram.com/investor.  

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Zeptagram AB, 

Bågskyttestigen 2, 41319 Göteborg eller med e-post till info@zeptagram.com. Ifyllt formulär ska vara 

Zeptagram tillhanda senast den 28 december 2022. 

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna 

svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, 

eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor 

finns i poströstningsformuläret.  

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget 

namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns under rubriken ”Rätt att delta i stämman” ovan. 

 

mailto:info@zeptagram.com
https://zeptagram.com/investor
https://zeptagram.com/investor
mailto:info@zeptagram.com


Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 

tillgänglig på Euroclears webbplats  

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande på stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning 
7. Redogörelse för räkenskapsåret 2021/22 
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
9. Beslut om 

1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
2. dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 
3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor  
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn 
13. Stämmans avslutande 

 

Styrelsens beslutsförslag 

Nedan förslag lämnas av styrelsen i bolaget. 

 

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman 

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Johan Forsman Löwenström utses, eller 

vid förhinder för honom den som styrelsen i stället anvisar. 

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd 

Styrelsen föreslår att den röstlängd som kommer att upprättas baserat på de poströster som 

inkommit i vederbörlig ordning samt de aktieägare som deltar fysiskt och är upptagna i Bolagets 

aktiebok per avstämningsdagen, godkänns som röstlängd vid stämman. 

Punkt 4. Val av en eller två protokolljusterare 

Styrelsen föreslår att Richard Rydell och Jesper Hagberg utses till att justera protokollet jämte 

ordföranden, eller vid förhinder för någon dem den som styrelsen i stället anvisar. 

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 

förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 5: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.  

Punkt 6: Godkännande av dagordning 

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den i kallelsen intagna dagordningen.  
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Punkt 9.1: Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen  

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen fastställs av stämman.  

Punkt 9.b): Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. 

Punkt 9.c): Beslut om ansvarsarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 

direktör.  

Punkt 10: Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av 

fem styrelseledamöter och en revisor.  

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Forsman Löwenström (ordförande), 

Christina Löwenström, Richard Rydell, Goran Rubil och Jesper Hagberg. 

Punkt 12: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn 

Det föreslås oförändrat att ett styrelsearvode om 1,5 prisbasbelopp per helår skall utgå till 

styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp per helår vardera till övriga ledamöter.  

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.  

 

Göteborg 30 nov 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.  
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