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Kommuniké från extra bolagsstämma i Knowit 

Aktiebolag (publ) 
 
Knowit Aktiebolag (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. 
 
Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten 
hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämma och de fullständiga förslagen som 
finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.knowit.se. 
 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden 

fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av högst 5 760 883 aktier mot vederlag i 

form av samtliga aktier i Cybercom. 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, genomföra 

kontantemission av aktier, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets 

aktieägare, innebärande att Knowit tillförs en emissionslikvid om sammanlagt högst 500 

miljoner SEK.  

Mot bakgrund av covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk 

närvaro. 

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

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 

11.00 den 28 maj 2021.  

 

För mer information, kontakta 

Marie Björklund, CFO, +46 70 1449802 eller marie.bjorklund@knowit.se 

Per Wallentin, CEO koncernchef Knowit, +46 73 746860 eller per.wallentin@knowit.se 

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se 

 

Om Knowit 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som stöttar sina kunder i den digitala transformationen. Bolaget utvecklar hållbara 

och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för sina kunder. Knowit skiljer sig från andra konsultbolag 

genom sin decentraliserade organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i tre 

affärsområden, Solutions, Experience och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala 

kundupplevelser och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kundprojekten. 

Knowits vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Bolaget etablerades 

1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i 

Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Knowit, 

besök gärna Knowit.se. 
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