
 

 

Valberedningens för Fragbite Group AB (publ), org. 556990-2777, (”Bolaget”), 
förslag till beslut om val av ordförande på årsstämman, val av styrelseledamöter, 
revisor och arvoden (punkt 1 samt 8-10) 

 

Bolagets valberedning inför årsstämman 2022 har bestått av Patrik Sandberg (utsedd av 
Barbarian Group AB), Janek Skoglund och Fredrik Widlund (utsedd av Museion 
Förvaltning AB). 

Valberedningen föreslår att årsstämman i Bolaget beslutar om följande.  

Punkt 1 

Valberedningen föreslår att advokat Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå AB utses till 
ordförande vid årsstämman. 

Punkt 8 
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan 
suppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. 
Punkt 9 
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till 
styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som 
inte är anställda i Bolaget eller av bolag inom samma koncern som Bolaget. 
Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.  

Punkt 10 
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niclas Bergkvist, Sten Wranne, 
Claes Kalborg, David Walliner och Dawid Myslinski samt nyval av styrelseledamöterna 
Stefan Tengvall och Zara Zamani. Vidare föreslås nyval av Stefan Tengvall till styrelsens 
ordförande. 
Stefan Tengvall, 46 år, civilekonom inom Accounting, Valuation & Financial Management 
vid Handelshögskolan i Stockholm. Stefan Tengvall var en av grundarna till Ownit 
Broadband innan bolaget avyttrades till Telenor 2012. Stefan Tengvall var tidigare även 
ledande investerare och ordförande i Scrive AB, ett ledande bolag inom e-signering. Stefan 
Tengvall innehar ett flertal styrelseuppdrag samt rådgivande roller inom teknikbolag. Stefan 
Tengvall har varit en central del i uppbyggnaden av Fragbite Group. 
Oberoende: Stefan Tengvall är inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledning 
men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 
Innehav i Bolaget: Stefan Tengvall äger 2 035 000 aktier genom bolag och privat samt 
150 000 teckningsoptioner av serie TO 4 2021/24 privat. 
Zara Zamani, 36 år, doktorand i Innovation Sciences and Blockchain adoption från 
Högskolan i Halmstad och arbetar som Chief Solutions Officer på Chromaway, ett ledande 
svenskt bolag inom blockkedjeteknologi. Zara Zamani har utsetts till en av “The Top 10 Most 
Influential Women in Technology 2021 av Analytics Insight, och “21 Women in Blockchain 
You Should Know About” av Fintech Review. Zara Zamani är certifierad blockkedjeexpert 
och en erfaren entreprenör.  
Oberoende: Zara Zamani är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och 
Bolagets större aktieägare. 
Innehav i Bolaget: Zara Zamani äger inga aktier.  
Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats, 
www.fragbitegroup.com. 



 

 

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Revideco AB 
som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Erik Emilsson som 
huvudansvarig revisor. 

__________________ 
Stockholm i april 2022 

Fragbite Group AB (publ) 
Valberedningen 

 


