
 

Pressmeddelande 
Stockholm, 2019-04-24, 16:30 

Kommuniké från årsstämman i Cabonline Group Holding 
AB (publ) den 24 april 2019  

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet  

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna 

och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Behandling av resultat  

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet skulle 

balanseras i ny räkning. 

Styrelse och arvoden 

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jon Risfelt, Andreas Rosenlew, Anna Söderblom, 

Carl Harring och James Mitchell för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att inga suppleanter skulle 

utses. Jon Risfelt omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsens 

ordförande ska utgå med 600 000 kronor samt med 200 000 kronor till respektive övrig stämmovald 

ledamot. Arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 100 000 kronor samt med 60 000 

kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå 

med 50 000 kronor samt med 20 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet.   

Revisorer 

Ernst & Young AB valdes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har utsett 

den auktoriserade revisorn Alexander Hagberg till huvudansvarig revisor.   

Bolagsordning 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning. I den nya 

bolagsordningen utgår bestämmelser avseende förköps- respektive hembudsförbehåll, ändras 

bestämmelserna rörande kallelse till bolagsstämma, styrelsen respektive årsstämma samt införs ett 

avstämningsförbehåll. 

Ersättning till ledande befattningshavare 

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens 

förslag.  

Valberedning 

Stämman antog ordning för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete.  



Om Cabonline:  

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och 
Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi 
Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd 
från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam 
infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 mdr SEK och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information 
www.cabonline.com.   
 

Adress: Besöksadress:  Org. nr: Webbsida: 
Cabonline Group Holding AB (publ)  
Box 16 017 
103 21 Stockholm 
 

Kungsgatan 44 
111 35 Stockholm 

559002-7156 www.cabonline.com 

  2(2) 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med 

eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier (oavsett 

aktieslag). Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för 

bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt 

att möjliggöra emission till institutionella investerare och allmänheten i samband med en notering av 

bolaget. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier får uppgå till det 

maximala antalet aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. I den mån emission sker med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. 

Konstituerande styrelsesammanträde 

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jon Risfelt, Anna 

Söderblom och James Mitchell till ledamöter i revisionsutskottet med Anna Söderblom som utskottets 

ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Jon Risfelt och Carl Harring med Jon Risfelt som 

utskottets ordförande. 

 

 

För mer information 

Boel Sundvall, IR-ansvarig, boel.sundvall@cabonline.com, tel. +46 70 560 60 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


