
Masify Capital AB (publ) 

Protokoll fört vid ordinarie 
bolagsstämma i Masify Capital AB 
(publ), org. nr 556611-6934, kl. 
15.00 den 19 oktober 2018 i 
Scandic Parks lokaler på 
Karlavägen 43 i Stockholm 

 

 

1. Öppnande av stämman 

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Andreas Borg. 

2. Val av ordförande vid stämman 

Andreas Borg valdes till ordförande vid stämman och fick i uppdrag att föra 

protokoll vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt 

Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen för stämman, Bilaga 2, godkändes.  

Aktiespararna påpekade att dagordningen inte överensstämde med vad 

bolagsordningen stipulerar.  

Revisor Johan Kaijser påpekade att han har bytt revisionsbyrå, varför vi måste 

möblera om i dagordningen för att praktiskt få formalia att fungera. 

5. Val av en eller två justeringsmän 

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman, varefter Per 

Lundin valdes till justeringsman. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Beslutades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.  

Aktiespararna påpekade att årsredovisningen och revisionsberättelsen ej var framlagd 

i enlighet med kallelsen. 



 
2 

7. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman 

Stämman beslutade att det skall väljas tre styrelseledamöter och en revisor. 

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ingen ersättning skall utgå till 

styrelsen och att ersättning till revisor skall ske enligt godkänd löpande räkning. 

9. Val av styrelse och revisor 

Stämman beslutade att omvälja Andreas Borg, Håkan Gustâv och Lars-Göran 

Larsson som styrelse. Till revisor valdes Johan Kaijser. 

10. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Framlades årsredovisningen för räkenskapsåret 20160701 – 20170630. 

Bolagets VD, Andreas Borg, återgav vad som hade hänt under räkenskapsåret. 

Revisorn läste upp revisionsberättelsen. 

11. Beslut  

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen 

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag, balansera årets förlust i ny 

räkning 

c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 

ansvarsfrihet.  

Det noterades att Aktiespararna lade ner sin röst avseende de styrelseledamöter som 

avgick i oktober 2016. 

12. Styrelsens förslag bemyndigande 

Stämman godkände styrelsens förslag till bemyndigande, enl bilaga 3. 

13. Stämmans avslutande 

Andreas Borg tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad. 

____________ 
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Vid protokollet:   Justeras: 

     

   

 

 

Andreas Borg   Per Lundin 

(ordföranden)  
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Röstlängd vid stämma 20181019 i Masify Capital AB orgnr 556611-6934  
      
Aktieägare Stamaktier BTA Röster Andel Ombud 

Aktiespararna 24 120 144 0,01 Per Lundin 

EQTARG CAPITAL II AB 364 920  364 920 29,72 Andreas Borg 

Henrik Sellberg 862 877  862 877 70,27 Andreas Borg 

      
S.a 1227821 120 1227941 100  

      
Antal närvarande röster 1227941     

      

Aktieslag Antal Röstvärde 
Totalt 
röster 

Totalt andel 
röst  

A-aktier 73 950 10 739 500 2,79%  
B-aktier 23 173 655 1 23 173 655 87,44%  
BTA 2 589 822 1 2 589 822 9,77%  
S.a 25 837 427  26 502 977 100,00%  

      
Andel närvarande röster 4,65%     

      
Närvarande, övriga      
Johan Kaijser, revisor      
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Bilaga 2 

 Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman 

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

9. Val av styrelse och revisor 

10. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 

11. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

12. Styrelsens förslag till bemyndigande 

13. Stämmans avslutande 
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Bilaga 3 – Styrelsens förslag till bemyndigande 

Beslutsförslag Punkt 12: 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill 

nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. 

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med 

villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt 

högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. 

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets 

finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska 

vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning 

motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig 

emissionsrabatt. 


