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Detta är WYA Holding AB 
WYA Holding grundades 2013 med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman designers och 
kreatörer med stylister, creative directors och slutkonsumenter över hela världen. Visionen är att plattformen 
WHOYOUARE ska vara förstahandsvalet för kreatörer inom fashion, etablerade såväl som nya talanger, att 
mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer. Aktiens kortnamn är WYA B. Remium är Certified Advisor för WYA 
Holding AB. På wyaholding.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning. 
 

 
 
 
 
 
 

Information från årsstämma i WYA Holding AB  
 
Årsstämma i WYA Holding AB hölls i Stockholm den 22 maj 2015. 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet 
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsens förslag till resultatdisposition 
godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2014. 
 
Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden 
Jonas Åkerlund, Margareta van den Bosch och Erik Nerpin omvaldes till styrelseledamöter. Erik 
Nerpin omvaldes till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot valdes Sabina von Arx. 
Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK. 
 
Val av revisor 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig 
revisor, valdes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Bemyndigande att besluta om nyemission 
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med 
bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas 
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 
är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. 
 
   
 
 
För mer information, besök WYA Holdings webbplats wyaholding.com eller kontakta:  
 
Tori Skoglund, VD WYA Holding AB (publ)    
tori@whoyouare.com     
Tel: 08-555 408 00 / 0708 17 49 39   
 
Erik Nerpin, Styrelseordförande 
erik.nerpin@advokatnerpin.com 
Tel: 070-620 73 59 
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