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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QP 
GAMES AB (PUBL)

Aktieägarna i OP Games AB, kallas till extra bolagsstämma den 21 februari 2022 kl. 10.00 i Bird 
& Bird Advokats lokaler på Norrlandsgatan 15, 10 tr, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 februari 2022,
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress QP Games AB, c/o Bird & 
Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm (märk kuvertet ”Bolagsstämma QP Games”) eller 
per e-post till teodor.hallin@twobirds.com, senast den 15 februari 2022.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och 
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara 
registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. 
rösträttsregistrering) den 11 februari 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste 
– för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos 
förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 15 februari 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av 
aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara 
utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) 
har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna 
förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska 
personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar 
bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.
qpgames.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och 
uppger sin postadress.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET (COVID-19)
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Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning bör aktieägare noga 
överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar 
symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), 
har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta, har vistats i ett riskområde eller 
tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att utnyttja denna möjlighet. Fullmaktsformulär finns 
tillgängligt på bolagets hemsida, www.qpgames.se.

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande 
försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:

Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter stämman.
Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
Bolagsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan att inskränka 
aktieägarnas rättigheter.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller 
nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.qpgames.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av protokolljusterare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Val av styrelse
Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av styrelse

Norventures AB, som äger 52 270 119 aktier i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att välja 
Joakim Dahl, Johan Köningslehner och Christian Bönnelyche till styrelseledamöter för tiden intill 
nästa årsstämma.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 270 379 
939. Bolaget innehar inga egna aktier.
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Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden 
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Bolagsstämmoboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Stockholm i januari 2022

QP Games AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Christoffer Fröberg, VD
christoffer.froberg@qpgames.se
073 316 10 80

Om QP Games

QP Games AB, är ett koncernmoderbolag 
dotterbolag med verskamhet inom gamification och igaming.  All operativ verksamhet drivs i 
dotterbolagen. Totalt har koncernen 25 anställda.
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