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Kommuniké från årsstämma i Brandbee Holding AB (publ)

Idag den 29 april höll Brandbee Holding AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga
punkter enligt huvudägarnas förslag.

● Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen.
Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen. För verksamhetsåret 2021 ska ingen utdelning ske.

● Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

● Stämman godkände huvudägarens förslag till att behålla antalet styrelseledamöter till
tre stycken, inga suppleanter.

● På stämman beslutades att godkänna huvudägarnas förslag om att ersättning om 100
000 kronor per ledamot.

● Stämman godkände styrelsens förslag att Ernst & Young AB omväljs till bolagets
revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

● Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag om omval av  Johan Eriksson,
Madeleine Lindahl samt Stephan Knowles.

Stämman godkände styrelsens förslag om a) ändring av bolagsordning (gränserna för
antalet aktier och b) sammanläggning av aktier. a) antalet aktier ska vara lägst 120 000
000 aktier och högst 480 000 000 aktier. b) sammanläggning av aktier 10:1 genom att
10 aktier sammanläggs till 1 aktie.

● Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från akteägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den
vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt
gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om
emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller
i annat fall förenas med villkor.

● Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ändring av villkor för 125 000 000
teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för VD och anställda mfl.
Villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024.

● Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ändring av villkor för 55 000 000
teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget.
Villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024.



Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida,
www.brandbee.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande
ir@brandbee.com

Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper
företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier
för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala
medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin
kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt
och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

http://www.brandbee.com/

