
Kommuniké från årsstämma i Inzile AB
(publ)
Vid årsstämman den 21 juni 2022 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut i
enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämma som hållits tillgänglig på
bolagets webbplats www.inzile.com. Stämman hölls enbart genom poströstning.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning
lämnas.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 285 600 kronor till styrelseordföranden
och med 142 800 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

På begäran av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget kommer val av styrelse
och revisor att anstå till en fortsatt årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2023.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information:

Måns Sjöstedt, CEO Inzile, mans.sjostedt@inzile.com, +46 70 946 69 05

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna
transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen
från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara
städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i
teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering,

http://www.inzile.com/
mailto:mans.sjostedt@inzile.com
mailto:peter.wergens@inzile.com


tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en
global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget
har svenskt säte med huvudkontor i Stockholm, försäljningskontor i Stockholm och Palma,
Spanien, produktion i Västervik och R&D i Tranås.

Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com
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