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Kommuniké från årsstämman 2021 i Zordix AB
(publ)
Årsstämman i Zordix AB (publ), 556778-7691, (”Bolaget”) ägde rum idag den 6 maj 2021.
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin
genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.
Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare
offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som
fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i
årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020.
Dispositioner beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans
förfogade medel ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för
räkenskapsåret 2020.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:
styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
ett styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till vardera styrelseledamot och den
totala ersättningen ska sammanlagt uppgå till 540 000 kronor,
revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
omvälja Malin Jonsson, Matti Larsson, Stefan Lampinen, David Wallsten och Patrik
Bloch till styrelseledamöter
omvälja Malin Jonsson som styrelseordförande, och att
till slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.
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Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande
en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet
utnyttjas första gången.
Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den
verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre
justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning
detta är erforderligt för registrering av besluten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Larsson, VD
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com
För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com.
Om Zordix
Zordix är en multinationell utvecklare, förläggare och distributör av dataspel med
huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den
globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i IP:n och satsningar
inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix
tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60
lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel, ett
eget förlag och en distributör.
www.zordix.com
Augment Partners AB, info@augment.se, tel:+46 8-604 22 55 är Zordix AB (publ):s Mentor.
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