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PRESSMEDDELANDE 

 

Beslut vid årsstämma i Creades den 23 april 2013 

Val av styrelse och revisor 

Årsstämman i Creades AB (publ) den 23 april 2013 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att 

styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Stefan Charette, Hans 

Karlsson, Maud Olofson och Sven Hagströmer. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young 

AB omvaldes till bolagets revisor.    

Ersättning 

Stämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 

153 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven 

Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå.  

Valberedning 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2014 ska utses 

i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen 

ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen 

på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före 

årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. 

Fastställande av räkenskaper 2012 och ansvarsfrihet 

Räkenskaperna för 2012 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2012 

års förvaltning. 

Resultatdisposition 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att bolagets resultat 

balanseras i ny räkning. 

Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ska ändras 

från 15.000.000 – 60.000.000 till 5.000.000 – 20.000.000.  

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av 

egna aktier, till ett antal motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. 

 

Stockholm den 23 april 2013 

Creades AB (publ) 

Styrelsen 

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser 


