
Kommuniké från årsstämma i Flowscape
Technology AB (publ)
Idag, den 3 juni, hölls årsstämma i Flowscape Technology AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av besluten. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fria egna
kapital
Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning, resultaträkning, koncernbalansräkning och
koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade att disponera fritt eget kapital i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorer
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fyra (4)
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant.
Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med
120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
som ej är anställda inom koncernen. Härigenom kommer det totala styrelsearvodet att uppgå till 240 000
kronor för kommande räkenskapsår.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Urban Fagerstedt, Johan
Hägerlöf, Peter Reigo och Henrik Tjernberg som styrelseledamöter. Henrik Tjernberg omvaldes som
styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat
att auktoriserade revisorn Henrik Boman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen erhöll bemyndigande från årsstämman att, längst intill den kommande ordinarie årsstämman,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
emission av aktier mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Bemyndigandet omfattar högst 180 000 000 aktier och vid eventuell emission utan företräde för



aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
bredda Bolagets ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Bolaget
samt att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera
och möjliggöra fortsatt expansion.
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Flowscape Technology AB (publ)
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For additional information, please contact: 

Peter Reigo
CEO, Flowscape
Cellphone: +46 (0) 70 942 4687
E-mail: peter.reigo@flowscapesolutions.com

About Flowscape Technology AB

Flowscape is a Prop-Tech company with a world-leading solution for social distancing in the
office, optimization of office space and a more efficient workday. The solution uses the latest
IoT sensors and indoor positioning technology to create a state of the art SaaS solution for
smart offices. The main function, Flowmap, gives companies an overview of the office and
enables them to quickly find rooms, desks, office equipment and colleagues as well as analysis
of the use of the spaces. Flowscape also has a communication tool for efficient geo fence
specific communication to people in a building or people within an area in the event of a crisis.
Flowscape has offices in Stockholm (headquarters), Sofia, San Francisco and London.

For more information, please visit  www.flowscapesolutions.com


