
 

 

Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 25 maj 2022 

Tempest Security AB (publ) höll årsstämma idag den 25 maj 2022 varvid i huvudsak beslut enligt 

nedan fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelse till 

årsstämman som finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://tempestgroup.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 97 224 

466 kronor överförs i ny räkning. 

Ansvarsfrihet  

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget 

för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.  

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 94 500 kronor och styrelsens 

ordförande ska erhålla ett arvode om 189 000 kronor.  

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänt avtal. 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter. Stämman omvalde 

styrelseledamöterna Michael Silfverberg, Andrew Spry, Daniel Nyhrén Edeen, Thomas Löfving samt 

Helena Skarle. Stämman nyvalde Andrew Spry som styrelsens ordförande.  

Stämman nyvalde det registrerade revisionsbolaget BDO AB som Bolagets revisor.  

Valberedning 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principer enligt i huvudsak 

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 2022 

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 
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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 

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 2023 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 2023, 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 2023 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 utges till ett sammanlagt antal som 

motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för den första emissionen som beslutas med 

stöd av detta bemyndigande, dock alltid 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. 

Bolagets verkställande direktör, eller den denne utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar 

i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering vid Bolagsverket. 

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. 

 

 


