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Protokoll fört vid årsstämma i Zesec of Sweden 

AB (publ), org.nr 559106-5999, den 15 juni 2022 

kl. 15.30 i konferenslokalen ”Elsa” på Scandic 

Opalen, Engelbrektsgatan 73, i Göteborg. 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

Stämman öppnades av Magnus Gilborne, utsedd av styrelsen.  

§ 2 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande vid stämman valdes Måns Persson, Advokatfirman Delphi. Noterades att Erik Nylander 
utsågs att föra dagens protokoll. 

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan 
yttrande- eller rösträtt. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängd över närvarande aktieägare med, i förekommande fall, ombud och biträden presenterades 
enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. 

Det noterades att styrelseledamöterna Magnus Gilborne, Peter Hummelblad och Emma Skåpe var 
närvarande. Vidare närvarade bolagets verkställande direktör Magnus Gilborne, föreslagna nya 
styrelseledamöterna Erik Michelssen, Alexander Tasevski, föreslagen ny revisor Mattias Celind och 
Martin Konczak, försäljningschef i Zesec of Sweden AB (publ), samt Måns Persson och Erik Nylander från 
Advokatfirman Delphi. 

§ 4 Framläggande och godkännande av dagordning 

Stämman godkände den av styrelsen föreslagna, och i kallelsen intagna, dagordningen. 

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner 

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utsågs Emma Skåpe och Peter Hummelblad. 

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ordföranden upplyste om att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets hemsida samt 
offentliggjorts genom pressmeddelande den 12 maj 2022, samt att kallelsen till årsstämman publicerats 
i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2022 och att information om att kallelse skett annonserats i 
Dagens Industri den 14 maj 2022. 

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman var i behörig 
ordning sammankallad. 

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  

Det noterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, som 
omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning och revisorns berättelse över 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, har hållits tillgängliga inför stämman sedan den 12 
maj 2022. Handlingarna fanns även tillgängliga på årsstämman och var därmed framlagda.  

Styrelseledamot tillika verkställande direktör, Magnus Gilborne, redogjorde för styrelsen respektive 
bolagets verksamhet under det gångna året. 

§ 8 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagen resultaträkning och 
balansräkning.  
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§ 8  b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera till stämmans förfogande stående 
medel i ny räkning. Ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021. 

§ 8  c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören 

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna respektive verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  

Det noterades att de som omfattades av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avsåg dem själva. 

§ 9 Fastställande av styrelse-och revisionsarvoden 

Stämman beslutade att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med fyra 
inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till vardera övriga styrelseledamöter.  

Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med 
sedvanliga debiteringsnormer. 

Noterades att Mattias Celind, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, indikerat att kostnaden för 
sedvanlig revision av bolag motsvarande Zesec Sweden AB (publ):s storlek uppgår till cirka 
100 000 kronor per räkenskapsår.  

§ 10 Val av styrelse samt revisorer 

Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.  

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag om:  

a. omval av Per Jorlind, Peter Hummelblad och Emma Skåpe till ordinarie styrelseledamöter; 
b. nyval av Alexander Tasevski och Eric Michelssen till ordinarie styrelseledamöter; 
c. nyval av Alexander Tasevski till styrelsens ordförande; och  
d. nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Celind, kommer bli 
huvudansvarig revisor. 

§ 11 Beslut om valberedningsinstruktion 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den valberedningsinstruktion för utseende av 
valberedning och valberedningens uppdrag som antogs vid årsstämman 2021 ska gälla tills annat beslut 
fattas av bolagsstämman.  

§ 12  Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen på så sätt att:  

(i) gränserna för antalet aktier ändras från lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 till lägst 10 000 
000 och högst 40 000 000; och  

(ii) gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till 
lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor. 

§ 13 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till verkställande direktör, styrelseledamöter och 
nyckelpersoner 

Framlades större aktieägares förslag till beslut att emittera högst 530 000 teckningsoptioner med rätt till 
teckning av nya aktier i bolaget, på de villkor som anges i det fullständiga beslutsförslaget, Bilaga 2.  

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.  

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner  

Framlades styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner på de villkor 
som anges under punkt 14 i kallelsen till årsstämman, Bilaga 3. 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 
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§ 15  Övriga frågor 

Det noterades att inga övriga frågor förekom och/eller anmälts i behörig ordning. 

§ 16 Stämmans avslutande 

Det konstaterades att samtliga beslut fattas med enhällighet. 

Stämman förklarades avslutad.  

_______________________ 
 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

     

Erik Nylander Måns Persson 

 

Justeras:  Justeras: 

 

 

     

Emma Skåpe   Peter Hummelblad  
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BILAGA 2 – BESLUTSFÖRSLAG AVSEENDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 

Större aktieägare i bolaget föreslår att årsstämman 2022 beslutar att emittera högst 530 000 teckningsoptioner 
med rätt till teckning av nya aktier i bolaget på följande villkor: 

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna 
tecknas av verkställande direktör, styrelseledamöter och nyckelpersoner i enlighet med nedan 
fördelning: 

Verkställande direktör högst 159 000 teckningsoptioner 

Styrelseledamöter högst 212 000 teckningsoptioner (jämnt 
fördelat) 

Nyckelpersoner i ledningsgruppen 
högst 159 000 teckningsoptioner (enligt 
fördelning som fastställs av styrelsen)  

2. Teckningsoptionerna emitteras på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett 
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-
värderingsmodell med antagande om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 3,85 
kronor, en riskfri ränta om 1,572 procent och en volatilitet om 43,6 procent. Värderingen har 
utförts av Optionspartner AB. 

För varje teckningsoption ska erläggas 0,35 kronor. 

3. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt motiven för att införa 
incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att bibehålla och motivera engagerade 
nyckelanställda och styrelseledamöter. Det är angeläget att bolagets nyckelanställda och 
styrelseledamöter har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer 
med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för 
verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med 
bolaget. Mot bakgrund härav väntas förslaget få en positiv påverkan på bolagets fortsatta 
utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare. Emissionen samt 
nyckelpersonernas och styrelseledamöters långsiktiga engagemang innebär att bolaget kan 
bibehålla strategiskt viktiga personer som genom långsiktighet och sin erfarenhet av branschen kan 
bidra till bolagets utveckling. Med hänsyn till det anförda bedöms incitamentsprogrammet vara till 
fördel för bolaget och dess aktieägare.  

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 31 augusti 2022 på separat teckningslista. 
Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden, dock inte längre än till 30 november 2022. 

5. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska se kontant inom två veckor från tecknandet. 
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning. 

6. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av villkor 
för TO2 2022/2025 (”Optionsvillkoren 2022/2025”) som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Av 
Optionsvillkoren 2022/2025 följer bland annat: 

a. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning 
om 7,70 kronor, överkurs ska tillföras den fria överkursfonden; 

b. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, 
liksom tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten, kan bli föremål för justering enligt vad 
som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren 2022/2025; 

c. att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juni 2025 till och med den 
15 juni 2025; och 

d. att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller 
senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren 2022/2025. 



6 / 7 

7. Ett villkor för teckning av teckningsoptioner är att den teckningsberättigade och bolaget ingår ett 
separat optionsavtal för att reglera bland annat överlåtelsebegränsningar och återköp om en 
teckningsberättigads anställning eller uppdrag i bolaget upphör. 

8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka 
med cirka 32 912,34 kronor. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför utspädning av 
befintliga aktier och röster om ca 4,9 procent. 

9. Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av de större aktieägarna i bolaget i samarbete 
med extern expertis. 

10. De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt 
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmas efter det 
att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden 
AB. 

11. Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde bedöms det inte medföra några 
lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av 
optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till 
externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 
000 kronor över programmets löptid. 

12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de 
smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med 
registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Förslaget omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag 
biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på 
stämman. 
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BILAGA 3 – BESLUTSFÖRSLAG AVSEENDE BEMYNDIGANDE 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden 
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i 
förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom 
kvittning, eller med annat villkor. 

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i 
övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker 
och/eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Om 
styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra 
bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag 
eller verksamheter. 

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella 
justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  
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