
 

 

 

Kommuniké från årsstämma i Pomegranate Investment AB (publ) som hölls den 9 
september 2019 

Vid årsstämman i Pomegranate Investment AB (publ) i Stockholm som hölls den 9 september 2019 
beslutade aktieägarna följande: 

Fastställande av resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret och ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret, motsvarande perioden 1 maj 2018 – 30 April 2019. 
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av 
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret. 

Resultatdisposition 

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny 
räkning. 

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan 
suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan 
revisorssuppleanter.  

Per Brilioth, Anders F. Börjesson, Mohsen Enayatollah, Nadja Borisova och Vladimir Glushkov 
omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Brilioth 
omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget 
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. 

Årsstämman beslutade vidare att årlig ersättning till varje styrelseledamot ska uppgå till 5 000 euro 
samt 10 000 euro till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska 
utgå enligt godkänd räkning. 

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt långsiktigt 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Pomegranate Investment AB (publ), 
innebärande att sammanlagt högst fyra nuvarande anställda kan delta.  

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen 

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget från aktieägare representerande 7 % av de 
utestående aktierna i bolaget, att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen i 
Pomegranate Investment AB (publ), innebärande att sammanlagt högst fem styrelseledamöter kan 
delta.  
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Ytterligare information från årsstämman 

Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Pomegranate Investment AB (publ) 
webbplats, www.pomegranateinvestment.com. För mer information, vänligen kontakta: 
 
Gustav Wetterling, CFO 
Tel: +46 8 545 015 50 
Email: ir@pomegranateinvestment.com 
 
Om Pomegranate 

Pomegranate Investment AB (publ) är ett sverigebaserat företag som grundades år 2014 av ett banbrytande 
team med en lång och framgångsrik historia av investeringar i bolag med snabb tillväxt på 
utvecklingsmarknader, särskilt inom tekniksektorn. Pomegranate är ett investmentbolag med en stark 
ställning främst i Irans konsumentteknik-sektor, vilket, genom lättnaden av internationella sanktioner, utgör 
en extraordinär tillväxtmöjlighet för europeiska investerare. Vi är entreprenörer, vi har investerat i 
entreprenörer och en betydande del av våra investerare är själva entreprenörer. 
 
 


