
 
 
Kommuniké från årsstämma i ORGO TECH AB (publ) 
 
Stockholm 8 maj 2018 
 
Idag hölls årsstämma i ORGO TECH AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga                  
beslut fattades med erforderlig majoritet.  
 
Resultatdisposition 
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare               
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelse och               
verkställande direktören för räkenskapsåret 2017. 
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt            
styrelsen och revisor 
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att               
styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga                
ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt                  
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 
 
Val av styrelse och revisor  
Stämman beslutade att Jesper Karlström, Christian Kronegård, Björn Mannerqvist, Mathias Palmqvist och Marcus Petersson              
omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Christian Kronegård. Vidare beslutade stämman att             
bolagets revisor Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma                 
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
 
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms                  
inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen.  
 
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande             
fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 
 
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om                  
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare                
av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 
 
Övrigt 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans                 
beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut. 
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För mer information kontakta: 
VD, Mathias Palmqvist 
08 - 121 53 890  
ir@orgotech.com 
www.orgotech.com 
 
Orgo Tech i korthet: 
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling               
för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och                  
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upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden.                    
Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.  
 


