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Årsstämman har hållits i QleanAir Holding AB (publ)
Idag har årsstämman 2020 hållits i QleanAir Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QleanAir”). 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.qleanair.com).

Årsstämman beslutade:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019;

att Bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon 
utdelning;
att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, inklusive den ledamot som avgått under 
räkenskapsåret, och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019;
att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Maria 
Perez Hultström och Mats Hjerpe samt nyval av Bengt Engström och Johan Westman som ordinarie 
styrelseledamöter, samt nyval av Bengt Engström som styrelseordförande;
att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Grant Thornton som 
Bolagets revisor;
att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 000 000 
kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av 
övriga styrelseledamöter;
att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
att inte ändra de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som antogs vid 
extra bolagsstämma den 7 oktober 2019;
om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner 
innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner;
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 ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser förutsättningar för deltagande vid 
bolagsstämma, (ii) genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och 
poströstning, samt (iii) såvitt avser styrelsens säte från Stockholm till Solna kommun i Stockholms 
län.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Andreas Göth, VD 
E-post:   andreas.goth@qleanair.com
Telefon: 070-410 85 33
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Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av inomhusmiljöer. 
Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande. 
QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och recirkulerar inomhusluft. 
Bolaget har cirka 8 100 installerade enheter hos över 2 500 kunder inom marknaderna för EMEA, APAC och 
Americas. För helåret 2019 hade QleanAir en nettoomsättning om 457 Mkr och justerad rörelsemarginal 
uppgick till 18 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i Sverige och aktien handlas på Nasdaq First 
North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. Se 
mer information på hemsidan qleanair.com.
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