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EYEONID GROUP AB: Kommuniké från årsstämma 2019 
Vid årsstämma i Eyeonid Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 16 maj kl. 10:05 i 
Stockholm, beslutades i huvudsak: 

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, 
att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med 
styrelsens förslag i årsredovisningen, 
att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2018, 
att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå till 
icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) 
och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter), 
att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning, 
att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Henrik Sundewall och välja Pontus Dahlström, 
Joerg Floeck och Carl Höglund och därigenom ersätta Mats Jämterud, Dusyant Patel och 
Håkan Svanberg.  
att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2020 omvälja 
Allegretto Revision AB med huvudansvarig revisor Anders Ericsson, 
att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, inom Bolagets 
aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om 
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller 
med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna 
avvika från aktieägarnas företrädesrätt, 
att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. 
Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman. 
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För ytterligare information, kontakta: 
Patrik Ugander, VD 
+46 (0)70-544 01 68 
patrik.ugander@eyeonid.com 
 
eller 
 
Carl-Magnus Jönsson, CFO 
+46 (0)73-545 53 50 
carl-magnus.jonsson@eyeonid.com 
 
 



	
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad 
plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder 
när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, 
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå 
kunden kan agera och skydda sig. 
 
Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


