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KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 5 MAJ I FORTNOX AB (PUBL)

VD Jens Collskog redogjorde inledningsvis för verksamheten i bolaget.  

Efter presentation av årsredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- 
och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräk-
ningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen utdelning 
föreslogs.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Nilsson, Donald Sällqvist och Jan Pyrell. 
Som nya ledamöter invaldes Olof Hallrup och Erik Fjellborg. Christer Nilsson utsågs sedermera av 
styrelsen till styrelseordförande. Det beslutades att ersättning för styrelseuppdrag utgår med ett bas-
belopp för ordinarie ledamot och två basbelopp för styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut 
om nyemission enligt vad som angivits i stämmokallelsen. Utdrag ur kallelsen:

Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla 
skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till 
sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska ske med företrädesrätt för aktieä-
garna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat 
villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betal-
ning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsop-
tioner.

Avslutningsvis presenterade Jan Älmeby information om Fortnox International AB’s utlandssatsning.

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fortnox.se samt 
på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00

Med 60 000 användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av 
internetbaserade program, för bl a bokföring, fakturering, order, arkivering, CRM säljstöd, lön, tidredovisning, webbshop och anläggningsregister. Det innebär 
att användarna kan komma åt programmen från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och arbeta på olika 
platser med olika språk. De slipper besväret med installation, uppdateringar och att ta backup.  Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig 
avgift per användare och programmodul. Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF.


