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Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 20 maj 2020
Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 20 maj 2020 varvid i huvudsak
följande beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till
årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, investor.tempest.se.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Dispositioner av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponibelt vinstmedel om 74 277 786
kronor överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för
förvaltningen under räkenskapsåret 2019.
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att var och en av styrelseledamöterna, som
ej är anställd av bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 90 000 kronor och styrelsens ordförande
ska erhålla ett arvode om 180 000 kronor. Beslutet innebär oförändrat arvode från föregående år.
Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänt avtal.
Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders Laurin, Michael Silfverberg, Andrew Spry, Daniel
Nyhrén och Thomas Löfving. Stämman omvalde Anders Laurin som styrelsens ordförande.
Stämman omvalde Ernst & Young AB som Bolagets revisor.
Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principer enligt följande ska gälla
vid utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de
tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras
baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2020
och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte
önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet
att inträda i stället för denne.
Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är
representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största
aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och
aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets
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valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i
valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av
aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan
har skett.
Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2021 lämna uppgift på sin webbplats om namnen
på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan
lämna förslag till valberedningen.
Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2021, bereda och arbeta fram förslag
avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer
för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband
med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin
informationsskyldighet.
Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen
ska i samband med att förslag inför 2021 års årsstämma presenteras, redovisa eventuella avvikelser
från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att styrelsen ska vara bemyndigad att
under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier.
Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det
totala antalet aktier vid tiden för den första emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och
representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier
och aktiekapital i bolagets bolagsordning.
Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom
eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra
stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.
Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för
att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på
ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.
I anslutning till beslutet förklarade styrelsen att bemyndigandet ska förstås så som att det är begränsat
till 10 procent av antalet utestående aktier vid den första emissionen oavsett hur många efterföljande
emissioner styrelsen skulle kunna besluta om med stöd av emissionsbemyndigandet
För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
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Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se,
www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med
långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi
stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera
alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till
personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster
och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017
är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

