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Kommuniké från årsstämma i EKOBOT AB (publ) 
den 12 maj 2022

Årsstämman i EKOBOT AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 12 maj 2022. Stämman 
beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i 
årsredovisningen för 2021 och att besluta om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens 
förslag.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande 
direktören för räkenskapsåret 2021.

Det beslutades också i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna 
Ulf Nordbeck, Thomas Lindgren, Mattias Jansson, Sina Vosough och Victoria Woyland samt att 
välja Thomas Lindgren till styrelsens ordförande. Grant Thornton omvaldes till Bolagets revisor för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 68 200 per år till vardera styrelseledamot och med 136 
400 per år till styrelsens ordförande. Revisorn erhåller ersättning enligt löpande räkning.

Valberedning inför årsstämman 2023
Stämman beslutade att fastslå valberedningens principer för utseende av valberedning inför 
årsstämman 2023. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som ska utses av de tre röstmässigt 
största registrerade aktieägarna, senast den 30 september 2022. Namnen på valberedningens 
ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av 
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med 
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut kan fattas med 
bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emissionerna ska ske på en 
marknadsmässig nivå.
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Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av 
bemyndigandet får högst medföra en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt tjugo (20) procent 
baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.
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Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och 
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt 
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett 
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av 
grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
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