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Kommuniké från årsstämma 4 maj 2021 i
Moment Group AB
Vid årsstämman i Moment Group AB som hölls genom poströstning den 4 maj 2021
fattades i huvudsak följande beslut.
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•
•
•

Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, varigenom den
balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning sker.
Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.
Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000
kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens
revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till
envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens
ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till
envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig
tidsåtgång.
Att omvälja Leif West, Kenneth Engström och Johan von Essen, samt nyvälja Bo
Wallblom och Anna Bauer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
Att välja Leif West som styrelseordförande.
Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Mast att vara
huvudansvarig revisor.
Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses
i enlighet med valberedningens förslag.
Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets
aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första
gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och
kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att
ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller
finansiering.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter drygt
en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500
medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och
Växjö.

För ytterl igare information, vänligen kontakta:
Martin du Hane, tf VD/Koncernchef & interim Group CFO, Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65
Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

Moment Group i korthet
Omsättning: 956 msek (2019)
Verksamhet: Moment Group är moderbolaget i koncernen med verksamheter inom
upplevelseindustrin
Affärsområden: Event, Immersive Venues & Live Entertainment
Börslista: Nasdaq Stockholm, Main Market
Antal aktieägare: ca 8 000
Medelantal anställda: fler än 500 personer
Tf VD/Koncernchef: Martin du Hane
Styrelseordförande: Leif West
Varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger
Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota
Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Vallarnas friluftsteater, Wallmans,
Wallmans Group
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