Pressmeddelande 2021-05-06
På årsstämman i Capacent Holding AB (publ) den 6 maj 2021 beslutades följande
Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för
smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultat- och balansräkningen för 2020. Samtliga styrelseledamöter och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Disposition av vinst
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 3,50
kronor per aktie för räkenskapsåret 2020, samt att avstämningsdag ska vara den 10 maj 2021.
Utbetalning av utdelning sker den 14 maj 2021 genom Euroclear Sweden ABs försorg.
Val av styrelseledamöter samt revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Joakim Hörwing, Cecilia Lager, Per Olof
Lindholm, Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Stämman beslutade vidare att omvälja
Joakim Hörwing till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, som har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Martin Johansson till huvudansvarig
revisor, som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2022.
Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att fastställa arvodet till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och 125
000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är
anställda i bolaget. Beslutet innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 500 000
kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av
sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton (15) procent av aktiekapitalet i
bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissionerna
ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning,
kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.
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Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550
Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags
konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom
Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position
på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 75 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på
Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.
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