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True Heading: Kommuniké från årsstämman 2011-05-25 

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00,  2011-05-25  och i 

sammandrag beslutades följande; 

 Styrelsens ordförande Erik Asplund hälsade alla deltagare välkomna och lämnade 
över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman. 

 

 Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall 
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Representant för Aktiespararna 
röstade emot att ansvarsfrihet skulle beviljas för Magnus Nyberg vilket noterades i 
protokollet. 

 

 Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner i 
enlighet med ett nytt förslag som lades fram vid stämman där styrelsen fick i 
uppdrag att besluta enligt följande förslag: 

 
Stämman bemyndigade styrelsen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och 

/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall 

aktiekapitalet kunna ökas med högst 500 000 kr genom utgivande av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B vid 

full teckning, full konvertering resp. fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Bemyndigandet skall innefatta rätt att 

besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Syftet med 

bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv 

av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot 

aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. 

Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 

 

 Stämman beslutade att arvoden till styrelse och revisorer skall utgå enligt förslag i 
kallelsen. 

 

 Till ordinarie styrelseledamöter valdes; Erik Asplund, Anders Bergström, Jens 
Lennen, Göran Liljegren (Separat press meddelande kommer att skickas ut under 
fredagen den 27/5) och Nils Willart.  
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