
 

Kommuniké från årsstämman i Invajo Technologies AB (publ) 

Årsstämman i Invajo Technologies AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 17 juni 2020 i Bolagets lokaler, 

Grev Turegatan 30, Stockholm, varvid aktieägarna fattade bland annat följande huvudsakliga beslut. 

Årsredovisning och resultat  

Bolagstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar 

och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämman förfogande medel överförs i ny 

räkning. 

Ansvarsfrihet 

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019. 

Styrelseledamöter och ersättning 

Till ordinarie styrelseledamöter beslutades om omval av Erik Wikström, Fredrik Berglund, Mikael 

Malm, Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz. Vidare beslutades att Erik Wikström omväljas till 

styrelseordförande. Det beslutades att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, 

ska utgå med 47 300 kronor (inklusive arvode för utskottsarbete) till vardera av 

styrelseledamöterna. Den totala ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 236 500 

kronor. 

Revisor  

Det beslutades, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, att omvälja det registrerade 

revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor. Grant Thornton har meddelat att, 

för det fall Grant Thornton blir omvalt, Mattias Kjellman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig 

revisor.  

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och 

konvertibler  

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill 

nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier 

samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är 

tillåten enligt bolagsordningen. 

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, 

kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta 

bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. 

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens 

handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av 

strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, 

kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller 

förvärv av andra företag eller verksamheter. 

Ändring av villkor för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och 

2020/2023 serie 2 

Det beslutades att ändra villkoren för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 

1 och serie 2 på så sätt att respektive teckningskurs för nyteckning av aktier genom utnyttjande av 

teckningsoptionerna ändrades från 23 kronor till 18 kronor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB 

E-post: adam@invajo.com 



4150-4764-5477, v. 1 

Telefon: +46 73 026 68 26 

 

 

Om Bolaget 

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. 

Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och 

deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska 

sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella 

organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare 

finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien. 

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se 

 

mailto:info@eminova.se

