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Pressmeddelande den 13 december 2022 

 

Extra bolagsstämman i Cint Group AB (publ) som planerades att 

hållas imorgon onsdag den 14 december 2022 är inställd; nytt 

datum blir den 26 januari 2023 

Styrelsen för Cint Group AB (publ) har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som planerades 

att hållas imorgon onsdag den 14 december 2022 kl. 10.00 på Convendum, Conference 1, 

Biblioteksgatan 29, SE-114 35 i Stockholm.  

Styrelsen har valt att ställa in stämman på grund av att ett betydande antal aktieägare baserade i 

USA, till följd av administrativa problem, inte har haft möjlighet att anmäla sig till och rösta vid 

stämman och även att vissa av aktieägarna har önskat ett mer utmanande prestationskriterium i 

förslaget till LTIP 2023. I syfte att säkerställa att alla aktieägare har möjlighet att rösta vid den extra 

bolagsstämman och att förslaget är i linje med aktieägarnas förväntningar så avser styrelsen att kalla 

till en ny extra bolagsstämma att hållas den 26 januari 2023. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Patrik Linzenbold, Head of Investor Relations 

Tel: +46 708 252 630 

E-post: patrik.linzenbold@cint.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Cint 

Cint är en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen 

så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har världens största plattform för digitala 

marknadsundersökningar, bestående av mer än 252 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder. Fler än 4 800 

företagskunder - inklusive SurveyMonkey, Zappi, Kantar och GfK – använder Cint för att accelerera insamlingen av 

konsumentinsikter och den egna tillväxten. Cint Group AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm, har ett snabbt växande team 

på ett flertal globala kontor, inklusive Stockholm, London, New York, New Orleans, Singapore, Tokyo och Sydney. 

www.cint.com.  
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