
  

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner 
gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group 
bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö. 
 
Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i 
Norden. Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd 
underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se. Inom 
affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-
koncepten Wallmans och Golden Hits och på den femte skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg 
efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent.  

 

 

 
 
 

 

Den 11 maj 2017 hölls ordinarie årsstämma i Moment Group AB (publ) på Lisebergsteatern i 
Göteborg och där beslutades i sammandrag följande:
 
- att, i enlighet med utdelningspolicyn, ingen utdelning skall lämnas för 2016 då årets resultat efter skatt 
var negativt. 
 

- att det totala styrelsearvodet lämnas oförändrat och uppgår till totalt 730 000 kronor för kommande 
period samt att även arvoderingen av ersättningsutskottet lämnas oförändrad och uppgår till sammanlagt 
50 000 kronor. 
 
- omval av samtliga styrelseledamöter vilka är Jan Friedman, Emil Ahlberg, Eva Hamilton, Bo Wallblom 
och Mats Wedin samt omval av styrelsesuppleant Carl Henric Wallblom. Stämman uppmanade styrelsen 
att till styrelseordförande välja Jan Friedman.  
 
- att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarna per den 31 juli 
2017 att utse varsin ledamot att utgöra nomineringskommitté. Om någon av de fyra största aktieägarna 
avstår sin rätt att utse ledamot till nomineringskommittén ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att 
utse ledamot till nomineringskommittén.  
 
- att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler motsvarande 
en utspädning om maximalt 15 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. 
 
- att godkänna det föreslagna optionsprogrammet för ledande befattningshavare motsvarande 1,6% 
utspädning årligen. Optionerna löper på 3 år med en lösenkurs som är 120% av börskursen vid optionens 
teckningstillfälle. Marknadsvärdet på optionerna skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. 
Optionsprogrammet föreslås vara ett årligen återkommande program med krav på nytt årsstämmobeslut 
även 2018 och 2019. 

 
För ytterligare information kontakta: 
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group AB (publ)  
Telefon: 0705-80 06 57 alternativt mail: pelle.mattisson@momentgroup.com 
 
Läs mer på  www.momentgroup.com  
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