
BESLUTSFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I STINGBET HOLDING AB (PUBL)  
ONSDAGEN DEN 18 APRIL 2012 KL. 17.00 PÅ DROTTNINGGATAN 71C, STOCKHOLM 

 
 
Beslutsförslag i korthet: 
 
Resultatdisposition (punkt 9) 
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011. 
 
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11) 
Aktieägare representerande ca 61 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår 
att styrelsearvode skall utgå med 160 000 kr att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 80 000 kr 
och övriga ledamöter 40 000 kr vardera samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd 
löpande räkning.  
 
Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12) 
Förslag att styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Dock kan en 
fjärde ordinarie ledamot väljas på stämman.  
 
Val av styrelse och revisor (punkt 13) 
Aktieägare representerande ca 61 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår 
att Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Ted Nelson omväljs som styrelseledamöter med Henrik Kvick 
som ordförande. Styrelsen föreslår stämman att utse auktoriserad revisor Per-Åke Bois på Nexia 
Revision som revisor och auktoriserad revisor Per Artvin som revisorssuppleant i tre år.  
 
Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare (punkt 14) 
Styrelsen föreslår att punkten utgår.  
 
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) 
a. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen varigenom bolagets  
firma ändras från ”Bolagets firma är Stingbet Holding AB. Bolaget är publikt (publ)” till ”Bolagets 
firma är Net Gaming AB. Bolaget är publikt (publ)”. Om namnändringen inte går igenom hos 
Bolagsverket föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att ändra bolagets 
namn till lämpligt namn som ligger i dess närhet av föreslaget namn och som dessutom förtydligar 
bolagets verksamhet. 
 
Syftet med den föreslagna ändringen är att förtydliga bolagets verksamhet.  
 
b. Styrelsen föreslår att punkten utgår. 
 
c. Styrelsen föreslår att punkten utgår. 
 
 
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på 
bolagets kontor, Tulegatan 15 i Stockholm samt på bolagets hemsida från och med två veckor före 
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
 
 

*** 
 

Stockholm i mars 2012 
Stingbet Holding AB (publ) 

STYRELSEN 


