
 

 

 

Kommuniké från årsstämman i Seamless den 20 april 2017 

Vid Seamless årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, 
följande: 

Fastställande av resultat - och balansräkningarna samt ansvarsfrihet 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till förfogande stående 
vinstmedlen om 61 251 726 kronor balanseras i ny räkning. 

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

Val av styrelse och revisor samt styrelse- och revisorsarvode 

Det beslutades att till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja	
John Longhurst samt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja 
Peter Fredell, Robin Saunders och Tomas Klevbo och välja Petra Sas. 

Det beslutades att välja om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om fyra år. 
Det noteras att Nicklas Renström kommer vara huvudansvarig revisor. 

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 850 000 kronor, varav 250 000 
kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av 
bolaget samt att arvode inte ska utgå för utskottsarbete. Vidare beslutades att arvode till revisorn 
ska utgå enligt särskild räkning. 

Valberedning 

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för valberedningen. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. 

Bemyndigande om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler samt 
om återköp och överlåtelse av egna aktier 

Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande av högst 20 000 000 aktier och/eller 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Vidare beslutades om återköps- och överlåtelsebemyndigande avseende egna aktier. Återköp får 
ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och av högst så många 
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 
Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av 
hela eller delar av företag eller verksamheter med högst så många aktier som bolaget innehar vid 
tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske endast 
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till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller, i samband med förvärv av hela eller 
delar av företag eller verksamheter, på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande 
gällande börskurs. 

Personaloptionsprogram 

Årsstämman beslutade om ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner som är anställda i koncernen som sammanlagt omfattar 5 miljoner 
personaloptioner. Verkställande direktören är berättigad till maximalt 1,5 miljoner personaloptioner 
och övriga ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner anställda i koncernen är 
berättigade till maximalt 500 000 personaloptioner. 

Lösenpriset för personaloptionerna motsvarar 120 procent av Seamless-aktiens volymviktade 
genomsnittskurs 10 handelsdagar efter den 1 juli 2017.  

För ledande befattningshavare är intjänande av personaloptioner, s.k. vesting, villkorad av 
uppfyllandet av finansiella och operationella mål som beslutas av styrelsen. Utfallet härav kommer 
att publiceras i bolagets årsredovisning för 2020 samt på bolagets webbplats. För att säkerställa 
leverans av aktier i enlighet med programmet bemyndigades styrelsen att, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 5 miljoner 
teckningsoptioner. 

Antagande av ny bolagsordning 

Årsstämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning varigenom aktiekapitalet och antalet 
aktier i bolaget ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 000 miljoner kronor och högst 
100 000 000 kronor och antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 50 000 000 och till högst 
200 000 000. 

Bemyndigande för styrelsen att avyttra dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB 

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om en försäljning av det helägda 
dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB (”SDS”). Försäljningen är tänkt att ske antingen i) 
genom ett erbjudande med efterföljande listning av SDS aktier på Nasdaq First North, varvid 
bolagets aktieägare erhåller inköpsrätter för aktier i SDS i proportion till deras aktieägande i 
bolaget, eller ii) till en tredje part, under förutsättning att priset för samtliga utestående aktier i SDS 
är högre än vad styrelsen, med stöd från sina rådgivare, uppskattar är det värde till vilket SDS 
aktier skulle handlas vid en listning. 

 

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från 
www.seamless.se. 

För ytterligare information, kontakta 

Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00 
  

http://www.seamless.se


 

 

 

  3  

 

Om Seamless 

Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och 
verksamt i 35 länder hanterar Seamless årligen över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 
aktiva försäljningsställen. Seamless har tre affärsområden; transaktionsväxeln, teknikleverantör för 
distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen Seqr. Seamless 
handlas på Nasdaq OMX Stockholm. www.seamless.se 
 
Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 14.00 CET.  
 
Seamless Distribution AB, Box 6234, 102 34 Stockholm | Visiting address: St Eriksgatan 121 D | Org. no: 
556610-2660 Phone: 08-564 878 00 | Fax: 08-564 878 23 | www.seamless.se 
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