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Pressmeddelande 2015-05-07 

Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) 

Idag den 7 maj 2015 hölls årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ). Nedan sammanfattas de 

viktigaste besluten från stämman. 

Utdelning 

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014. 

Styrelse 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Ett 

sammanlagt styrelsearvode om totalt 35 000 EUR fastställdes, varav 15 000 EUR till styrelseordförande 

och 10 000 EUR till Jonas Engwall och Ian Livingstone. Arvode utgår ej till styrelseledamöter som också är 

anställda i bolaget. Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall, Ian Livingstone och Fredrik Österberg 

omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016. Joel Citron 

omvaldes till styrelseordförande. 

Valberedning 

Årsstämman beslutade utse en valberedning enligt följande. Styrelseordföranden ska kontakta de tre 

största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den 

sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att 

jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av 

dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, 

efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna 

enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. 

Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till 

valberedningens ledamöter. 

För ytterligare information, kontakta: 

Adrian Westman, IR Manager  

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 

 

Informationen är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 kl 17:30 

(CET). 
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