
Kommuniké från årsstämma
Absolicons stämma fattade beslut om att införa A- och B-aktier i bolagsordningen.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut
var enhälliga.

Årets stämma genomfördes på Fiskaregatan 11 i Härnösand med en mindre skara aktieägare.
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Malte Frisk. Under stämman höll vd Joakim
Byström en genomgång av årsredovisningen och revisor Lars Skoglund (KPMG) presenterade
revisionsarbetet.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

* Eva Nordlander valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var ca 368 352 aktier (11%) av totalt 3 330 392 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.

* Stämman beslutade om riktad nyemission om 3 913 aktier till kursen 115 kr riktad till
garanterna Eniara AB och Olle Olsson för att kvittas mot skuld enligt styrelsen förslag.

* Stämman antog ny bolagsordning med A- och B-aktier samt beslutade att bolagsordningens
aktiekapitalgränser ändras till lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor enligt
styrelsen förslag. Alla nuvarande aktier blir B-aktier som handlas på SPOTLIGHT NEXT.
Aktieägare kan inom två månader från bolagsordningens registrering genom anmälan
omvandla sina aktier till A-aktier. A-aktier kan alltid efter ansökan till bolagets styrelse
omvandlas tillbaka till B-aktier. 

* Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner.

* Stämman antog riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

* För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Malte Frisk till
styrelseordförande (omval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson
(omval), Olle Olsson (omval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval)
valdes till revisor. Noteras att Lars Skoglund som varit bolagets revisor i 10 år efterträds av
Kristoffer Bodin.

* Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning”
enligt förslag i kallelsen.

Alla beslut var enhälliga.
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Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad
solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska
verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet
paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första
produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad
produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen
tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en
solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar
solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och
ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.


