Protokoll f rt vid rsst mma i
TagMaster AB (pubi), 5564874534, den 17 mars 2011, i Kista
Science Tower, F r gatan 33,
Kista.

ƒ 1.

€ppnande av st•mman och val av ordf‚rande vid st•mman
ppnade styrelsens ordf rande, Magnus Karnsund, dagens st mma.
Beslutade st mman att utse Magnus Kamsund till ordf rande vid dagens
st mma.
Redogjorde ordf randen f r att han uppdragit t advokat Anna Lindstedt
Coates att s som sekreterare f ra dagens protokoll.
Redogjorde ordf randen f r att protokollet fr n
l ggas ut p hemsidan.

ƒ 2.

rsst mman kommer att

Uppr•ttande och godk•nnande av r‚stl•ngd
Sekreteraren uppr ttade och f redrog f rteckning
aktie gare, ombud och bitr den,
Bilaga 1.

ver n rvarande

Beslutade st mman godk nna den s lunda uppr ttade f rteckningen
n rvarande aktie gare, ombud och bitr den som r stl ngd.

ƒ 3.

Godk•nnande av f‚rslag till dagordning
Redovisade ordf randen f rslag till dagordning i enlighet med kallelse till
dagens st mma.
Beslutade st mman godk nna den f reslagna dagordningen.

ƒ 4.

Val av en eller tv„ protokoiljusterare
Beslutade st mman att enh lligt utse Jan Vestlund och Gert Sviberg till
justeringsm n.

ƒ 5.

Pr‚vning av om st•mman blivit beh‚rigen kallad
Redovisade ordf randen f r utf rdad kallelse till rsst mman.

ver

St mman f rklarade sig beh rigen kallad.

ƒ 6.

F€redragning av framlagd •rsredovisning och revisionsber‚ttelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsber‚ttelse
Konstaterades att rsredovisningen f r r kenskaps ret 2010 samt
koncernredovisningen f r samma period var framlagda i beh rig ordning.
F redrog verkst llande direkt ren Bo Tiderman information om bolagets
verksamhet och ekonomiska st llning.
H refter gavs aktie garna tillf lle att st lla fr gor.
F redrogs revisionsber ttelsen och koncemrevisionsber ttelsen.
Konstaterades att revisionsber ttelsen f r r kenskaps ret 2010 samt
koncernrevisionsber ttelsen f r samma period var framlagda i beh rig
ordning.
H refter gavs aktie garna tillf lle att st lla fr gor.

ƒ 7.

a) Beslut om fastst‚llande av resultatr‚kningen och balansr‚kningen
samt koncernresultatr‚kningen och koncernbalansr‚kningen
Beslutade st mman att fastst lla resultatr kningen och balansr kningen
samt koncernresultatr kningen och koncembalansr kningen f r
r kenskaps ret 2010.

b) Beslut om disposition betr‚ffande bolagets vinst eller f€rlust enligt
den fastst‚llda balansr‚kningen
Beslutade st mman att, i enlighet med styrelsens f rslag, den ansamlade
f rlusten balanseras i ny r kning och att n gon vinstutdelning f r
r kenskaps ret 2010 ej skall ske.

c)Beslut om ansvarsfrihet f€r styrelsens ledam€ter och verkst‚llande
direkt€r
Beslutade st mman att bevilja envar av styrelseledam terna Magnus
Karnsund, G ran Fransson, Anders Ljungquist och Tomas Brunberg samt
verkst llande direkt ren Bo Tiderman ansvarsfrihet gentemot bolaget f r
r kenskaps ret 2010.
Noterades att de personer som ber rs av beslutet under denna punkt som
tillika r aktie gare inte deltog i beslutet.

8.

Fastst€llande av arvode •t styrelse och revisorer
Redogjorde valberedningens ordf rande, Gert Sviberg, f r valberedningens
arbete och redogjorde f r valberedningens f rslag under punkterna 8-10 i
dagordningen.
H refter gavs aktie garna tillf lle att st lla fr gor.
Beslutade st mman att, i enlighet med valberedningens f rslag, (i) arvode
ska utg till styrelsen med 600 000 kronor, att f rdelas med 200 000 kronor
till ordf randen och 100 000 kronor till var och en av de vriga
ledam terna samt (ii) att styrelseledamot d rut ver ska ha r tt till
ers ttning f r arbete som bed ms ligga ut ver normalt styrelsearbete.
Beloppet f r detta arbete uppg r till maximalt 1 300 kronor per timme om
ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om
ers ttningen ska utges till ledamoten personligen. F ruts ttningen f r att en
ers ttning f r extra styrelsearbete skall utbetalas r att en enig styrelse
inkluderandes VD i f rv g har godk nt och dokumenterat uppdraget i ett
styrelseprotokoll.
Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksf rbund, f retr tt av Malm
Holm, inte bitr dde f rslaget vad avser punkten (ii).
Arvode till revisorn besl ts utg enligt godk nd r kning.

9.

Val av styrelse och styrelseordf‚rande samt revisor
Ordf randen l mnade uppgift till st mman om vilka uppdrag de f reslagna
styrelseledam terna innehar i andra f retag.
Beslutade, i enlighet med valberedningens f rslag, st mman enh lligt att
a)

styrelsen ska best av fem styrelseledam ter och inga
styrelsesuppleanter f r tiden intill slutet av n sta rsst mma, och

b)

f r tiden intill slutet av n sta rsst mma utse Magnus Karnsund
(omval), G ran Fransson (omval), Tomas Brunberg (omval), Rolf
Norberg (nyval) och Henrik Sund (nyval) som ordinarie
styrelseledam ter, och Magnus Karnsund (omval) utses till styrelsens
ordf rande samt om Magnus Karnsunds uppdrag skulle upph ra i
f rtid, att styrelsen inom sig ska v lja ny ordf rande.

Beslutade, i enlighet med valberedningens f rslag, st mman enh lligt att

a) f r tiden intill slutet av n sta rsst mma till revisor utse auktoriserade
revisorn Mikael Fredstrand, Mazars SET Revisionsbyr , och till
revisorssuppleant Michael Olsson vid samma byr .

‚ 10.

Fastst€llande av principer f•r utseende av valberedning
Beslutade st mman att enh lligt anta valberedningens f reslagna principer
f r utseende av valberedning,
Bilaga 2.

‚ 11.

Beslut om godk€nnande av styrelsens beslut om f•retr€desemission av
aktier mot kontant betalning
Redogjorde ordf randen f r styrelsens f rslag till godk nnande av
styrelsens beslut om f retr desemission av aktier mot kontant betalning.
H refter gavs aktie garna tillf lle att st lla fr gor.
Beslutade st mman enh lligt att anta styrelsens Bilaga
f rslag,
3.

‚ 12.

Beslut om bemyndigande f•r styrelsen att fatta beslut om emissioner
Redogjorde ordf randen f r styrelsens f rslag till beslut om bemyndigande
f r styrelsen att fatta beslut om emissioner.
H refter gavs aktie garna tillf lle att st lla fr gor.
Beslutade st mman, med erforderlig majoritet i enlighet med
aktiebolagslagen (d.v.s. mer n tv tredjedelar av s v l avgivna r ster som
vid st mman f retr dda aktier), att anta styrelsens fBilaga
rslag,4.
Det noterades att (i) Jan Vestlund, (ii) Close International Custody
Services, f retr tt av Jan Vestlund; (iii) Mikael Aronowitsch; (iv) Comex
Electronics Aktiebolag; Comex Electronics Aktiebolag S rskilda
Pensionsstiftelse; Royal Blue AB och Skandinaviska Handelskompaniet
AB, alla f retr dda av Mikael Aronowitsch; och (v) samt Sveriges
Aktiesparares Riksf rbund, f retr tt av Malin Holm, inte bitr dde beslutet.

‚ 13.

Beslut om €ndring av bolagsordningen
Redogjorde ordf randen f r styrelsens f rslag till beslut om
bolagsordningen.
H refter gavs aktie garna tillf lle att st lla fr gor.
Beslutade st mman enh lligt att anta styrelsens Bilaga
f rslag,
5.

ndring av

14. St€mmans avslutande
F rklarade ordf randen st mman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

/
/

Anna Lindstedt Coates

Magnus Karnsund

Justeras

Justeras
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Jan Vestlund

Bilaga 2

VALBEREDNINGS F€RSLAG INF€R •RSST‚MMAN 2011

TAGMASTER AB (PUBL)

Valberedningens f€rslag inf€r •rsst‚mman 2011
Valberedningen, best€ende av Gert Sviberg (ordf.), Tomas Brunberg, Didrik
Hamilton, Magnus Karnsund och Mats Larsson, har anm•lt att de vid
bolagsst•mman, s€vitt avser punkterna 1 och 8 -10 enligt den i kallelsen f‚reslagna
dagordningen, kommer att framl•gga f‚ljande f‚rslag:
Punkt 1:

F‚resl€s att Magnus Kamsund utses till ordf‚rande vid st•mman.

Punkt 8:

Arvode f‚resl€s utg€ till styrelsen med 600.000 kronor, att f‚rdelas
med 200.000 kronor till ordf‚randen och 100.000 kronor till var och
en av de ‚vriga ledam‚terna samt att ledamot har r•tt till ers•ttning f‚r
arbete som bed‚ms ligga ut‚ver normalt styrelsearbete. Beloppet f‚r
detta arbete uppg€r till max 1300 kr per timme om ledamoten
fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om
ers•ttningen ska utges till ledamoten personligen. F‚ruts•ttningen f‚r
att en ers•ttning f‚r extra styrelsearbete skall utbetalas •r att en enig
styrelse inkluderandes VD i f‚rv•g har godk•nt och dokumenterat
uppdraget i ett styrelseprotokoll.
Arvode till revisorn f‚resl€s utg€ enligt godk•nd r•kning.

Punkt 9:

Styrelsen f‚resl€s best€ av fem styrelseledam‚ter utan
styrelsesuppleanter.
Valberedningen f‚resl€r f‚r tiden intill slutet av n•sta €rsst•mma
omval av de ordinarie styrelseledam‚terna Magnus Kamsund, G‚ran
Fransson och Tomas Brunberg samt nyval av Rolf Norberg och
Henrik Sund som ordinarie styrelseledam‚ter, varvid f‚resl€s att
Magnus Kamsund utses till styrelsens ordf‚rande. Om Magnus
Kamsunds uppdrag skulle upph‚ra i f‚rtid, ska styrelsen inom sig
v•lja ny ordf‚rande.
Valberedningen f‚resl€r f‚r tiden intill slutet av den €rsst•mma som
h€lls under det fj•rde r•kenskaps€ret fr€n €rsst•mman 2011 att till
bolagets revisor respektive revisorssuppleant v•ljs de auktoriserade
revisorerna Mikael Fredstrand och Michael Olsson, Mazars SET
Revisionsbyr€.

Punkt 10: Valberedningen f‚resl€r att:
Bolaget ska ha en valberedning som ska best€ av fem ledam‚ter varav
en av ledam‚terna ska vara styrelsens ordf‚rande, tre av ledam‚terna
representera de tre st‚rsta aktie•garna och en av ledam‚terna, utsedd
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av valberedningens ordf€rande, representera de mindre aktie•garna.
Vid bed€mningen av vilka som utg€r de tre till r€stetalet st€rsta
•garna skall en grupp aktie•gare anses utg€ra en •gare om de (i)
•gargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till bolaget
meddelat att de tr•ffat skriftlig €verenskommelse att genom samordnat
ut€vande av r€str•tten inta en l‚ngsiktig gemensam h‚llning i fr‚ga
om bolagets f€rvaltning.
Baserat p‚ den •garstatistik som bolaget erh‚ller fr‚n Euroclear AB
per den sista bankdagen i september m‚nad, ska valberedningen utan
on€digt dr€jsm‚l identifiera de till r€stetalet tre st€rsta aktie•garna i
bolaget.
Valberedningen ska, s‚ snart det rimligen kan ske, p‚ l•mpligt s•tt
kontakta de tre st€rsta identifierade aktie•garna och uppmana dessa
att, inom en med h•nsyn till omst•ndigheterna rimlig tid (som inte f‚r
€verstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person
aktie•garen €nskar utse till ledamot av valberedningen. Avst‚r
aktie•gare fr‚n sin r•tt att utse ledamot, eller utser inte aktie•gare
ledamot inom angiven tid, ska r•tten att utse ledamot av
valberedningen €verg‚ till den till r€stetalet n•rmast f€ljande st€rsta
aktie•gare som inte redan utsett eller har r•tt att utse ledamot av
valberedningen.
Ordf€rande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den
r€strn•ssigt st€rsta aktie•garen s‚vida valberedningen inte enh•lligt
beslutar utse annan av en aktie•gare utsedd ledamot till
valberedningens ordf€rande.
S‚ snart valberedningens samtliga ledam€ter och ordf€rande utsetts,
ska valberedningen meddela bolaget detta och d•rvid l•mna
erforderlig information om valberedningens ledam€ter och ordf€rande
samt vilken aktie•gare en ledamot representerar. Bolaget ska utan
on€digt dr€jsm‚l offentligg€ra valberedningens sammans•ttning
genom att publicera informationen i s•rskilt meddelande p‚ bolagets
hemsida.
Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod b€rja den dag
n•r informationen publicerats i s•rskilt meddelande p‚ bolagets
hemsida enligt f€reg‚ende stycke. Valberedningens mandatperiod
l€per till dess n•sta valberedning vederb€rligen blivit tillsatt och dess
mandatperiod b€rjat.
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Valberedningen ska fullg ra de uppgifter som ligger en valberedning
enligt Svensk kod f r bolagsstyrning s vitt avser framtagande av
f rslag till ordf rande p bolagsst mman, f rslag till ordf rande och
vriga styrelseledam ter samt f rslag till arvode till styrelse och
revisorer samt riktlinjer f r uppdragsers ttningar.
Avg r av aktie gare utsedd ledamot fr n valberedningen under
mandatperioden eller blir ledamot f rhindrad att fullf lja sitt uppdrag,
ska valberedningen utan dr jsm l uppmana den aktie gare som utsett
ledamoten att, inom en med h nsyn till omst ndigheterna rimlig tid
som dock inte f r verstiga 30 dagar, utse ny ledamot av
valberedningen.
Utser inte aktie garen ny ledamot inom angiven tid, ska r tten att utse
ny ledamot av valberedningen verg till n rmast f ljande till
r stetalet st rsta aktie garen som inte redan utsett ledamot av
valberedningen eller tidigare avst tt fr n s dan r tt.
F r det fall byte av ledamot i vallberedningen enligt f reg ende stycke
sker, ska reglerna avseende meddelande till bolaget fr n
valberedningen samt offentligg rande ovan ga motsvarande
till mpning.
F r det fall valberedningen vid n got tillf lle inte best r av fulla
antalet ledam ter, ska valberedningen likv l vara beh rig att fullg ra
de uppgifter som ankommer p valberedningen enligt detta
bolagsst mmobeslut.

Valberedningens arbete
Valberedningens ordf rande har drivit processen att ta fram f rslag
genom kontinuerliga individuella avst nmingar. Valberedningen har
verlagt vid tre protokollf rda m ten och r enig i sina f rslag enligt
ovan.
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Styrelsens f rslag till beslut
vid rsst mma i
TagMaster AB (pub!)
Torsdagen den 17 mars 2011

Nedanst€ende f•rslag fr€n styrelsen f•ljer numreringen i den prelimin‚ra
dagordningen.
F•rslag till dagordning (punkt 3)
1) €ppnande av st•mman och val av ordf‚rande vid st•mman.
2) Uppr•ttande och godk•nnande av r‚stl•ngd.
3) Godk•nnande av f‚rslag till dagordning.
4) Val av en eller tvƒ protokoiljusterare.
5) Pr‚vning av om st•mman blivit beh‚rigen kallad.
6) F‚redragning av framlagd ƒrsredovisning och revisionsber•ttelse samt
koncernredovisning och koncemrevisionsber•ttelse.
7) Beslut angƒende
a) fastst•llelse av resultatr•kning och balansr•kning samt koncernresultatr•kning
och koncernbalansr•kning,
b) dispositioner betr•ffande bolagets vinst eller f‚rlust enligt den fastst•llda
balansr•kningen, och
c) ansvarsfrihet ƒt styrelsens ledam‚ter och verkst•llande direkt‚r.
8) Fastst•llande av arvoden ƒt styrelse och revisor.
9) Val av styrelse, styrelseordf‚rande och revisor samt eventuella styrelse- och
revisorssuppleanter.
10) Fastst•llande av principer f‚r utseende av valberedning.
11) Beslut om godk•nnande av styrelsens beslut om f‚retr•desemission av aktier med
kontant betalning.
12) Beslut om bemyndigande f‚r styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
13) Beslut om •ndring av bolagsordningen.
14) St•mmans avslutande.

F•rslag till beslut om dispositioner betr‚ffande bolagets vinst eller f•rlust enligt den
fastst‚llda balansr‚kningen (punkt 7b)
Styrelsen f‚reslƒr att den ansamlade f‚rlusten balanseras i ny r•kning och att nƒgon utdelning
f‚r r•kenskapsƒret 2010 inte l•mnas.
F•rslag till beslut om godk‚nnande av styrelsens beslut om f•retr‚desemission av aktier
med kontant betalning (punkt 11)
Styrelsen f‚reslƒr att bolagsst•mman beslutar att godk•nna styrelsens beslut, fattat under
f‚ruts•ttning av bolagsst•mmans efterf‚ljande godk•nnande, av den 10 februari 2011 att
genom nyemission ‚ka bolagets aktiekapital med h‚gst 2 925 324,50 kronor genom
nyemission av h‚gst 29 253 245 B-aktier, eller det h‚gre belopp respektive h‚gre antal aktier
som mƒ f‚lja av utnyttjande av teckningsoptioner under bolagets optionsprogram 2009/2011,
dock h‚gst sammanlagt 2 967 824,50 kronor respektive h‚gst 29 678 245 B-aktier, envar
aktie med ett kvotv•rde om 0,10 kronor. F‚retr•desemissionen •r s•kerst•lld genom
teckningsf‚rbindelser och garantiƒtaganden. F‚r nyemissionen ska i ‚vrigt f‚ljande villkor
g•lla.
R•tt att teckna nya B-aktier ska med f‚retr•desr•tt tillkomma dem som
p€
avst•mningsdagen f‚r nyemissionen •r registrerade som aktie•gare, varvid ska g•lla att
varje sƒdan aktie•gare ska ha f‚retr•desr•tt att teckna en (1) ny B-aktie f‚r varje tvƒ (2)
befintliga B-aktier.

2.

F€r det fall inte samtliga nya aktier tecknas med f€retr•desr•tt ska styrelsen, inom
ramen f€r emissionens h€gsta belopp, besluta om f€rdelning av aktier som inte tecknats
med f€retr•desr•tt. S‚dan f€rdelning ska i f€rsta hand ske till aktietecknare som
o
utnyttjat teckningsr•tter i nyemissionen, oavsett om aktietecknaren var aktie•gare
p•
avst•mningsdagen eller inte, och vid €verteckning i f€rh‚llande till det antal
teckningsr•tter som var och en utnyttjat f€r teckning. 1 andra hand ska tilldelning ske till
andra som tecknat och, f€r det fall dessa inte kan erh‚lla full tilldelning, i f€rh‚llande
till det antal nya aktier som var och en tecknat. F€r det fall aktier inte tecknats med
f€retr•desr•tt eller utan f€retr•desr•tt ska tilldelning ske till de garanter som tecknat i
nyemissionen med f€rdelning i f€rh‚llande till det belopp som var och en garanterat
och, om detta inte •r m€jligt, genom lottning.

3.

Avst•mningsdag f€r deltagande i nyemissionen ska vara den 25 mars 2011.

4.

Teckning av aktier med f€retr•desr•tt ska ske genom kontant betalning under tiden fr‚n
och med den 29 mars 2011 till och med den 13 april 2011. Styrelsen ska •ga r•tt att
f€rl•nga teckningstiden.

5.

Teckning av aktier utan f€retr•desr•tt ska ske genom teckning p‚ teckningslista under
tiden fr‚n och med den 29 mars 2011 till och med den 13 april 2011. Styrelsen ska •ga
r•tt att f€rl•nga teckningstiden. Betalning ska erl•ggas kontant senast fyra bankdagar
efter det att besked om tilldelning uts•nts.

6.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,29 kr per aktie.

7.

De nya aktierna medf€r r•tt till vinstutdelning i och med att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna inf€rts i aktieboken hos Euroclear.

8.

F€r att aktie som tillkommer genom nyteckning med st€d av teckningsoptioner
2009/2011 utgivna av TagMaster AB, ska medf€ra r•tt att delta i nyemissionen, ska
nyteckning vara verkst•lld senast den 28 februari 2011. 1 den m‚n teckning inte sker ska
teckningskursen, liksom det antal aktier som varje optionsr•tt ber•ttigar till teckning av,
omr•knas i enlighet med villkoren i optionsprogrammet.

9.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska •ga r•tt att vidta de sm•rre justeringar som kan
bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.
F€r bolagsst•mmans beslut om godk•nnande av styrelsens beslut om f€retr•desemission kr•vs
att beslutet bitr•ds av aktie•gare med mer •n h•lften av de avgivna r€sterna.
F€rslag till beslut om bemyndigande f€r styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
(punkt 12)
Styrelsen f€resl‚r att ‚rsst•mman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att f€re n•sta
‚rsst•mma, vid ett eller flera tillf•llen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest
f€rena beslutet med villkor, samt att d•rvid •ga avvika fr‚n aktie•garnas f€retr•desr•tt.
Bolagets aktiekapital f‚r d•rigenom h€gst €kas med 2 000 000 kronor genom emission av
h€gst 20 000 000 aktier, vilket vid fullt tecknande motsvarar en utsp•dning om cirka 25
procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten f€r ‚rsst•mman. F€r det fall
f€retr•desemissionen under punkten ii i dagordningen f€r bolagsst•mman godk•nns av
bolagsst•mman och d•refter fulltecknas, kommer den maximala utsp•dningen under detta

bemyndigande att kunna uppg till cirka 18 procent av bolagets aktiekapital. Verkst llande
direkt ren, eller den styrelsen utser, ska ga r tt att vidta de sm rre justeringar som kan bli
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. F r beslut i enlighet
med styrelsens f rslag kr vs att beslutet bitr ds av aktie garna med minst tv tredjedelar av
s v l de avgivna r sterna som de aktier som r f retr dda vid rsst mman.

F€rslag till beslut om •ndring av bolagsordningen (punkt 13)
Styrelsen f resl r att rsst mman beslutar att ndra punkt 10 i bolagsordningen enligt
f ljande. Nuvarande andra meningen i bolagsordningens punkt 10 f resl s ndras och lyda
som f ljer: "Kallelse till bolagsst mma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt p bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska
Dagbladet." Verkst llande direkt ren, eller den styrelsen utser, ska ga r tt att vidta de sm rre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
F r beslut i enlighet med styrelsens f rslag kr vs att beslutet bitr ds av aktie gare med minst
tv tredjedelar av s v l de avgivna r sterna som de aktier som r f retr dda vid rsst mman.

Stockholm i mars 2011

TagMaster AB (pubi)
Styrelsen

Protokoll nummer 2 1A rt vid sammantr de
med styrelsen i TagMaster AB (publ), org.nr .
5564874534, den 10 februari 2011.
N€rvarande styrelseledam•ter:

Magnus Karrisund (ordf rande)
G ran Fransson
Anders Ljungquist
Tomas Brunberg

‚ 1.

Sammantr€dets •ppnande

Sammantr det f rklarades
uts gs att f ra protokollet.
‚ 2.

ppnat av styrelseordf rande Magnus Karnsund, som

ven

Sammantr€dets vederb•rliga sammankallande

Noterades att samtliga styrelseledam ter var n rvarande, varvid konstaterades att
sammantr det var vederb rligen sammankallat.
‚ 3.

Val av justeringspersoner

Beslutades att samtliga styrelseledam ter justerar protokollet fr n sammantr det.
&

Beslut, under f•ruts€ttning av bolagsst€mmans efterf•ljande godk€nnande, om
nyemission av aktier med f•retr€desr€tt f•r befintliga aktie€gare med kontant
betalning

Beslutades, under f ruts ttning av bolagsst mmans efterf ljande godk nnande, att
emittera 29 253 245 nya B-aktier, eller det h gre antal aktier som m f lja av utnyttjande
av teckningsoptioner 200912011, dock h gst 29 678 245 nya B-aktier, med f retr desr tt
f r befintliga aktie gare med kontant betalning i enlighet med Bilaga 1.
5.

Sammantr€dets avslutande

Ordf randen f rklarade sammantr det avslutat.

Vid protokollet:
Justeras:

Karnsund (ordf rande)

Styrelsens redog€relse enligt 13 kap 6 • och 14 kap 32

aktiebolagslagen

S som redog relse enligt 13 kap 6 och 14 kap 32 aktiebolagslagen f r styrelsen i
TagMaster AB (publ), org.nr. 566487-4534, anf ra f ljande. Efter l mnandet av
rsredovisningen f r r kenskaps ret 2009 har inga h ndelser av v sentlig betydelse f r
bolagets st llning intr ffat ut ver de som omn mns i del rsrapporten f r perioden
januari-mars 2010, Bilaga 1, halv rsrapporten f r perioden januari juni 2010, Bilaga 2,
del rsrapporten f r perioden januari-september 2010, Bilaga 3, och
bokslutskommunik n 2010, Bila
g a 4.
Ut ver vad som ovan angivits har n gra h ndelser av v sentlig betydelse f r bolagets
st llning inte intr ffat sedan rsredovisningen f r r kenskaps ret 2009 l mnades.

Stockholm den 10 februari 2011
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/a’nus Karnsund (ordf rande)
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G6ran Frans on

Tomas Brunberg

pwc
Revisorns yttrande €ver styrelsens redog€relse f€r v•sentliga h•ndelser enligt
13 kap 6 €aktiebolagslagen (2oo5:51)

Till •rsst‚mman iTagMaster AB (pubi), org.nr 556487-4534
Uppdrag och ansvarsf rdelning
Jag har granskat styrelsens redogƒrelse daterad to februari 2014 Det ‚r styrelsen som har
ansvaret fƒr redogƒrelsen och f•r att den ‚r uppr‚ttad i enlighet med aktiebolagslagen. Mitt
ansvar ‚r att granska redogƒrelsen s• att jag kan l‚mna ett skriftligt yttrande ƒver den enligt
13 kap 6€ aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgƒra det krav som
uppst‚lls1 13 kap 6€ aktiebolagslagen och f•r inte anv‚ndas fƒr n•got annat ‚ndam•l.
Granskningens inriktning och omfattning
Granskningen har utfƒrts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR9 Revisorns
vriga ythanden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsf rordningen.
Det inneb‚r att jag
har planerat och utfƒrt granskningen fƒr att med begr‚nsad s‚kerhet kunna uttala mig om
huruvida redogƒrelsen avspeglar v‚sentliga h‚ndelser fƒr bolaget p• ett korrekt s‚tt.
Granskningen har begr‚nsats till ƒversiktlig analys av redogƒrelsen och underlag till denna
samt fƒrfr•gningar hos bolagets personal. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig
grund fƒr mitt uttalande nedan.
Uttalande
Grundat p• min granskning har det inte kommit fram n•gra omst‚ndigheter som ger mig
anledning att anse att styrelsens redogƒrelse inte avspeglar v‚sentliga h‚ndelser fƒr bolaget
p• ett korrekt s‚tt.

Stockholm den 10 februari
/' ,2 - RaJson
Auktoriserad revisor
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