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Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB 
(publ) 
 
Idag, den 9 juni 2020, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av 
de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. 
 
• Fastställande av Årsredovisning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet.  

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning enligt Årsredovisning 2019 för 
Zaplox AB och koncernen, samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 
årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. 
Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören för räkenskapsåret 2019. 
 

• Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor genom 150 000 
kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.  
 
Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med 
sedvanliga debiteringsnormer. 
 

• Val av styrelse och revisionsbolag 
Stämman beslutade att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson och Håkan Morän 
omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Svante Bengtsson nyväljs som ordinarie 
styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Even Frydenberg. Stämman beslutade vidare att 
bolagets revisor MAZARS AB, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som 
huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 
 

• Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 3 972 627,20 kronor. Minskning av 
aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten. Minskningen av aktiekapitalet ska ske 
utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas. 
 

• Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet 
ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt bolagsordningens § 5 
varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000. 
 

• Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Genom 
företrädesemission kan bolagets aktiekapital öka med högst 7 945 254,40 kronor genom 
nyemission av högst 79 452 544 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Det totala 
emissionsbeloppet uppgår till högst 19 863 136 kronor. 



 
Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya 
aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen den 16 juni 2020 är 
registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per 
avstämningsdagen. 
 
Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning 
av två (2) nya aktier. 
 
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier 
inom ramen för emissionens högsta belopp ske: 
 
i. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var 

aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier 
utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som 
anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; 
 

ii. i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och det 
fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det 
antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och 
 

iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i 
proportion till sådana garantiåtaganden. 

 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från 
och med den 18 juni 2020 till och med den 2 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga 
tecknings- och betalningstiden. 
 
De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som 
infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Beslutet förutsätter ändring av 
bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust. 
 

• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom 
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna 
utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av 
teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst 
uppgå till 15 000 000 stycken. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om 
apport, kvittning eller annat villkor. 
 
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är 
att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda 
aktieägarkretsen i bolaget. 
 
I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i 
förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.  
 



• Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60  
Alternativt: ir@zaplox.com  
 
Certified Adviser  
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB 
E-post: ca@skmg.se 
Telefon: +46 11 32 30 732 
 
 
Om Zaplox  
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. 
Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala 
hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är 
verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens 
hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, 
samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox 
lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller 
välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en 
kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större 
smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med 
nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i 
leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park 
Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market. zaplox.com 
 


