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Årsstämma har hållits i Hexicon AB (publ)

Idag har årsstämman 2022 hållits i Hexicon AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hexicon”). Nedan följer 
en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de 
förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets 
webbplats www.hexicon.eu).

Årsstämman beslutade:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
att bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det 
senaste räkenskapsåret.
att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2021;
att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av 
Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm och Mats Jansson samt nyval av Lars Martinsson 
och Hans von Uthmann som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Hans von Uthmann 
som styrelseordförande;
att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG AB som 
Bolagets revisor;
att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 050 
000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till 
var och en av övriga styrelseledamöter;
att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
om ändring i principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning i enlighet 
med valberedningens förslag;
om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas 
med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); 
och
om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget innefattande 
riktad emission av högst 10 500 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner.

Efter stämmans avslutande höll Bolagets VD Marcus Thor ett anförande om det gångna året och 
en uppdatering om verksamhetens framtid. Anförandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.hexicon.eu.

Stockholm i maj 2022
HEXICON AB (publ)

http://www.hexicon.eu/
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För mer information, kontakta:

Jonna Holmgren, Head of Communication
+46 708 88 05 02
jonna.holmgren@hexicon.eu

Om Hexicon

Hexicon är ett svenskt cleantechbolag som utvecklar vindkraftsprojekt på djupa havsområden 
internationellt. Bolaget har egen patenterad teknologi; TwinWind, som består av flytande 
vindkraftsfundament med två turbiner. Den innovativa twin turbine-designen möjliggör för fler 
turbiner per havsområde, vilket ökar energiproduktionen per areal och minskar miljöpåverkan. 
Hållbarhet, innovation och samarbete är kärnan i Hexicons verksamhet och flytande vindkraft är en 
nyckelkomponent när världen ställer om till fossilfritt. Hexicon är noterat på Nasdaq First North 
Premier Growth Market (ticker HEXI). Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB, , +46 info@fnca.se
(0) 8528 00 399.

www.hexicon.eu
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