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FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I FANTASMA GAMES AB (PUBL) 
DEN 25 MAJ 2022 

Aktieägarna i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”) har den 22 april 2022 kallats 
till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget onsdagen den 25 maj 2022. De huvudsakliga 
förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan. 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 
Föreslås att styrelsens ordförande Björn W Ericsson utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder 
för denne, den som styrelsen anvisar. 

Resultatdisposition punkt (7b) 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponera 
över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt Bolagets medel till förfogande, 
inklusive årets förslut om -6 765 000 kronor, överförs i ny räkning. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8) 
Föreslås att styrelsearvoden för tiden intill nästkommande årsstämma ska utgå med ett belopp 
motsvarande ett (1) prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställd i, och 
uppbär lön från Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2022). 

Styrelsen föreslår vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga 
debiteringsnormer. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9) 
Föreslås att styrelsen intill nästkommande årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan 
suppleanter. 

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10) 
Styrelseledamöterna Björn W Ericsson (ordförande) och Christina Andersson har låtit meddela att de 
inte ställer upp för omval.  Föreslås att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja 
styrelseledamöterna Fredrik Johansson, Martin Fagerlund och Johan Königslehner och välja Antonia 
Svensson, Eric Holmberg och Johan Styren till nya ordinarie ledamöter i Bolaget. Föreslås vidare att 
utse Eric Holmberg till styrelsens ordförande. 

Om Johan Styren, född 1982 

Erfarenhet: Över 14 års erfarenhet inom iGaming där Johan Styren bland annat har varit VD för 
LeoVegas, Head of Acquistion Development på Kindred samt styrelsemedlem på Hero Gaming. Johan 
är idag VD på Dilanti Media, ett affiliate bolag inom iGaming 

 

Utbildning: Master of Science, Industrial Engineering and management, Lunds Universitet. 

Tidigare uppdrag: VD på LeoVegas, Head of Acquistion på Kindred. 

Antal aktier i Bolaget: 0 

Om Antonia Svensson, född 1987 

Erfarenhet: Antonia Svensson har en kommersiell bakgrund inom iGaming som påbörjades på Trustly, 
som Head of Sales, för att sedan övergå som CCO på Yggdrasil Gaming, och senast General Manager 
på SG Digital (idag Light & Wonder).   

Utbildning: Bachelor of Science in Business and Economics, Uppsala Universitet. 

Tidigare uppdrag: General Manager på SG Digital, CCO på Yggdrasil, Head of Sales på Trustly. 

Antal aktier i Bolaget: 0 
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Om Eric Holmberg född 1982 

Erfarenhet: Eric Holmberg är medgrundare av Fantasma Games och har över 12 års erfarenhet inom 
iGaming där han bland annat har tagit hand om LeoVegas expansion på nya marknader. Eric är idag 
VD på Shogun World Ltd, en operatörsverksamhet inom iGaming.  

Utbildning: High School Education. 

Tidigare uppdrag: CEO Shogun World Ltd, Country Manager på LeoVegas, Head of Business 
Development på Simple Trade.   

Antal aktier i Bolaget: 83 821 

Föreslås vidare att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till 
Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor för 
uppdraget samt att revisionsberättelsen även ska undertecknas av den auktoriserade revisorn Niklas 
Renström. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler (punkt 11) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller 
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av 
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning 
ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital 
och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms 
inom Bolagets bolagsordnings gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov 
och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma 
i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering hos Bolagsverket. 

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som 
de aktier som är företrädda vid stämman. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 


