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ÅRSSTÄMMA I QAPITAL INSIGHT AB (PUBL) 

Aktieägarna i Qapital Insight AB (publ) (“Qapital”) kallas härmed till årsstämma tisdagen 
den 30 juni 2020 klockan 14.00 på GT30, Grev Turegatan 30, 114 38, i Stockholm. 
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har Qapital 
beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att 
serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-
aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att årsstämman blir kort och effektiv för 
att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning 
med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid 
Qapitals årsstämma utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Qapital 
även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med 
smittspridning eller tillhör en riskgrupp. 

Rätt att delta i årsstämman 
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020, 
dels anmäla sig hos Qapital för deltagande i årsstämman senast onsdagen den 24 juni 2020. 

Anmälan 
Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt: 

• Via e-post: ludvig.petri@whitecase.com 

• Per post: Att: Ludvig Petri, White & Case Advokat AB, Box 5573, SE-114 85, 
Stockholm 

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande: 

• Namn 

• Person-/organisationsnummer 

• Adress, telefonnummer dagtid 

• Aktieinnehav 

• I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ombud som ska medfölja 
aktieägaren vid stämman 

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom 
registreringsbevis eller motsvarande. 

Ombud 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis 
får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från 
utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör 
i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär 
tillhandahålls på Qapitals webbplats, www.qapital.com, och skickas till de aktieägare som så 
önskar och uppger sin adress. 
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Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, 
för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan 
omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 24 juni 
2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar  
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och 
verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Godkännande av dagordningen; 
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet; 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse; 
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 

och koncernbalansräkning; 
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; 
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 

revisorssuppleanter; 
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna; 
13. Val av styrelseledamöter; 
14. Val av styrelseordförande; 
15. Val av revisorer; 
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m; 
17. Stämmans avslutande. 

Val av ordförande vid stämman (ärende 2) 
Styrelsen föreslår att Johan Thiman, White & Case Advokat, ska utses till ordförande vid 
stämman. 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen (ärende 9) 
Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att till bolagets 
förfogande stående medel balanseras i ny räkning. 
Styrelse och revisorer (ärende 11, 12, 13, 14 och 15) 
Förslagens detaljer kommer att presenteras senast i samband med årsstämman. 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m. 
(ärende 16) 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst 
intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. 
Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 15 procent 
av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om 
apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets 
finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen 
beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra 
bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av 
andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för 
emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.  
För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

_________________________ 
 
Årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på 
Munkbron 9, 1 Tr, 111 28 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.qapital.com, senast två 
veckor före stämman och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin 
adress. 
För information om behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicyn på Euroclear 
Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf 

________________________ 

Stockholm i maj 2020 
Qapital Insight AB (publ) 

Styrelsen 


