
 

Pressmeddelande    

Stockholm den 23 Maj 2018 

 

Kommuniké från Jojkas årsstämma 

 

Jojka Communications AB (publ) höll den 23 maj 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Birger 
Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver formella beslut fattades följande beslut av stämman. 

-Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till 
stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade 
vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2017. 

-Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. 

-Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

-Stämman beslutade att omvälja Rutger Lindquist, Lars Nordlander, Carl Ekerling och Jan Olof Swedin 
till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

-Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB till 
bolaget revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som huvudansvarig 
revisor. 

-Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av 
aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot vederlag i form av kontant betalning 
och/eller genom apportegendom och/eller genom kvittning. Emission av aktier enligt bemyndigandet får 
totalt medföra en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med högst 5 000 000, vilket innebär en 
ökning av aktiekapitalet om högst 1 250 000 kronor.  

-Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig 
nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Jojka Communications AB (publ) 

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta:  

Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB 

rutger.lindquist@jojka.com 

 

Om Jojka;  

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med 
kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil 
marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin 
eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. 
Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare. 


