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ÅRSSTÄMMA I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL)
Vid årsstämman i HiQ International AB den 30 mars 2020 fattades i huvudsak följande beslut:
•

Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad, Erik Hallberg, Raimo Lind och Lars Stugemo. Därtill
beslutade stämman om nyval av Johan Dozzi och Katarina Axelsson Lindgren. Susanne Ehnbåge och Ulrika
Hagdahl har avböjt omval. Årsstämman beslutade att utse Gunnel Duveblad till styrelseordförande.

•

Årsstämman beslutade om omval av KPMG AB som bolagets revisor.

•

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

•

Styrelsens framlade förslag till emission av teckningsoptioner (delägarprogram), varvid vissa institutionella
ägare, inklusive Andra AP-fonden, C Worldwide och Skandia fonder som tillsammans representerade cirka 15
procent av aktier och röster på stämman, röstade emot styrelsens förslag. Detta innebar att det inte fanns
erforderlig majoritet för styrelsens förslag.

•

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många egna aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare fattade stämman beslut om att, i enlighet
med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid
vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

•

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst
5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv och erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling.

•

Årsstämman tog beslut om att anta principer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens
förslag.
HiQ International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ International AB, tel: 08-588 90 000
Fredrik Malm, ekonomichef, HiQ International, tel: 08-588 90 000

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1600 specialister och finns i fyra länder.
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

