
Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)
Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2019.

Till styrelsen omvalde stämman Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel och Jon Risfelt. Till
styrelsens ordförande valdes Jon Risfelt. Mats Olsson hade avböjt omval.

Till revisor omvaldes KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021 som har meddelat att Helena Arvidsson Älgne ska vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens reviderade förslag till stämman om att ersättningarna till styrelsen skulle lämnas oförändrade i förhållande
till år 2019. Även den föreslagna ersättningen till revisorn som meddelades i kallelsen till stämman fastställdes. Förslaget till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare godkändes.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, i enlighet med förslaget i kallelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta
om ökning av aktiekapitalet med högst 800 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 800 000 aktier.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
klockan 15.30 den 28 april 2020.

För mer information, kontakta

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 17 34 eller christina.johansson@knowit.se

Patrik Syrén, IRO, 0730-746630 eller patrik.syren@knowit.se

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra
konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 350
medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den
Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.


