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Protokoll fört vid årsstämma i TagMaster AB 
(publ), org.nr 556487-4534, den 29 april 2021. 

 
 

 

§ 1. Stämmans öppnande  

Det antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid årsstämman endast kunnat 
ske genom poströstning. 

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1. 

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, 
Bilaga 2. 

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på 
dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari 
framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades 
särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller 
flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. 

§ 2. Val av ordförande för stämman 

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att utse Rolf Norberg till 
ordförande vid dagens stämma. 

Det antecknades att advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå erhållit 
uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.  

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare 

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av 
aktieägaren Mikael Aronowitsch.  

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Beslutade stämman godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, som upprättats av 
bolaget mot bakgrund av inkomna poströster, som röstlängd vid stämma.  

§ 5. Godkännande av förslag till dagordning  

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken varit 
intagen i kallelsen till stämman, Bilaga 1. 

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse 
annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021, samt att kallelsen 
varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 mars 2021, och att det 
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annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 31 mars 2021 och 
stämman konstaterades således vara behörigen sammankallad. 

§ 7. Beslut 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades, 
Bilaga 5. 

Beslutade stämman: 

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 
2020; 

b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag 
innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning 
och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020; samt 

c) att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020. 

Det antecknades att styrelsens ledamöter eller den verkställande direktör som 
tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende 
ansvarsfrihet samt att samtliga röstande röstade för ansvarsfrihet. 

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Det antecknades att valberedningens förslag, Bilaga 6, har ändrats efter att 
kallelsen till stämman publicerades med anledning av att Magdalena Bonde 
meddelat att hon inte längre står till förfogande för nyval som styrelseledamot. 
Valberedningen ändrade sitt förslag till att antalet styrelseledamöter ska vara fem 
stycken samt att styrelsearvodet justeras ned för att reflektera det färre antalet 
styrelseledamöter. Förslaget i övrigt kvarstod oförändrat. 

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att arvode till 
styrelsen ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor, att fördelas med 250 000 
kronor till ordföranden och 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga 
ordinarie ledamöter samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som 
bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till 
max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med 
motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. 
Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse 
inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget. 

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska 
utgå enligt godkänd räkning. 

§ 9. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande 

Beslutade stämman enligt valberedningens ändrade förslag att antalet 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till fem 
stycken och en styrelsesuppleant. 

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters 
uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida. 
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Beslutade stämman enligt valberedningens ändrade förslag att för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Norberg, 
Gert Sviberg, Juan Vallejo och Margareta Hagman samt nyvälja Bernt Ingman. 
Beslutade stämman vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till 
styrelsesuppleant omvälja bolagets verkställande direktör Jonas Svensson.  

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till styrelseordförande för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvälja Bernt Ingman. Om ordförandens 
uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande. 

§ 10. Val av revisor  

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag, Bilaga 6, att för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade 
revisionsbolaget Mazars AB. 

§ 11. Fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion 
för valberedningen 

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende 
av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen, Bilaga 6. 

§ 12. Beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för aktiekapitalet och 
antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier 

Noterades att styrelsen avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen 
(gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier) och sammanläggning av aktier, 
Bilaga 7. 

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att 
beslutet fattades med erforderlig majoritet. 

§ 13. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier och/eller 
konvertibler 

Noterades att styrelsen avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta 
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 8. 

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att 
beslutet fattades med erforderlig majoritet. 

§ 14. Stämmans avslutande 

Ordföranden förklarade stämman avslutad. 

 
_____________________________ 

Signatursida följer 
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Vid protokollet: 
 
 
Annika Andersson  
Annika Andersson 
 
    Justeras: 
 
 
    Rolf Norberg 
    Rolf Norberg 
    (Ordförande) 
 
 
    Mikael Aronowitsch 
    Mikael Aronowitsch 
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