
 

   
   

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB 

Styrelsen i Finanzero Brazil AB, organisationsnummer 559031-5106, (”Bolaget”), kallar aktieägarna i 

Bolaget till extra bolagsstämma den 25 februari 2021 kl. 15.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 

27 i Stockholm. 

Rätt till deltagande  

För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 

förda aktieboken den 17 februari 2021, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman 

senast den 19 februari 2021. 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 

förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd 

i aktieboken per 17 februari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) 

och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. 

Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 19 februari 2021 beaktas vid framställningen av 

aktieboken. 

Anmälan om deltagande  

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress c/o MPC Consulting AB, att: 

Anna Söderberg, Mailbox 375, 111 73 Stockholm, eller per e-post till anna@webrockventures.com]. I 

anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I 

förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. I det fall aktieägaren avser att låta sig 

företrädas genom ombud ska fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och andra 

behörighetshandlingar uppvisas vid stämman. Kopior på sådana behörighetshandlingar bör 

emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets 

webbplats, www.finanzero.com.br , och kan även sändas till aktieägare som så begär. 

Förslag till dagordning  

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

7. Beslut om emissionsbemyndigande 

8. Avslutning  

Beslutsförslag 

Beslut om emissionsbemyndigande (ärende 7) 

Styrelsen föreslår att den av extra bolagsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner 
och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller 

http://www.finanzero.com.br/


 

   
   

konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med 
eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.  
 
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets 
registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Handlingar 

Styrelsens förslag till beslut (fullständigt i denna kallelse) hålls tillgängligt hos Bolaget och på 

Bolagets webbplats, www.finanzero.com.br senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt 

till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Upplysningar  

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som ska tas upp vid stämman. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 

tillgänglig på Euroclears webbplats:  www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-

bolagsstammor-svenska.pdf. 

_________ 

Stockholm i februari 2021 

Finanzero Brazil AB 

Styrelsen 
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