
Kommuniké från årsstämma den 3 maj
2022 i ESEN esports AB u.n.ä till Augeo
Group AB
Vid årsstämma i ESEN esports AB u.n.ä till Augeo Group AB (”Bolaget”), som ägde rum idag den 3 maj
2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

• att fastställa  den  i  årsredovisningen  intagna  resultaträkningen  och  balansräkningen  samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

• att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021 och att disponera Bolagets resultat i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

• att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp motsvarande
tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till varje
ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget (baserat på prisbasbelopp
för 2022).

• att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Hägerö, Mirel Bikic, Faisal Gani, Mikael
Larsson och Stephan Käll till ordinarie ledamöter i Bolaget samt utse Per Hägerö till styrelsens
ordförande.

• att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja den auktoriserade revisorn Andreas Folke till
Bolagets revisor.

• att anta  ny  bolagsordning  i  enlighet  med  styrelsens  förslag  varmed  ändringarna  i  huvudsak
bestod av ändring av Bolagets företagsnamn till Augeo Group AB samt ändring av gränserna för
Bolagets aktiekapital och antal aktier.

• att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom
kvittning  eller  i  övrigt  med  villkor.  Bolagets  aktiekapital  och  antal  aktier  får  med  stöd  av
bemyndigandet  högst  ökas  med  ett  belopp  respektive  antal  som  ryms  inom  Bolagets
bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet.  Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell  avvikelse  från  aktieägarnas  företrädesrätt  är  att  emissioner  ska  kunna  ske  för  att
tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt
möjliggöra framtida förvärv.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen till beslut
vilka  finns  tillgängliga  på  Bolagets  webbplats,  www.esenesports.com.  Protokoll  från  årsstämman
kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, www.esenesports.com.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB 
+46 70 269 14 66



per@hagero.nu
 

Om ESEN esports AB
ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera
och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och
TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN esports är experter på liveproduktion och står
bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig
externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN esports är noterade på Spotlight
Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 
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