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ValueTree: Kommunikè från årsstämma den 9 juni 2011
Aktieägarna i ValueTree Holdings AB (publ) har idag hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman
följande beslut:
Styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman
beslutade om omval av Erik Stenfors, Johan Hessius, David Rönnberg, Lars Åkerblom samt nyval av Matts
Kastengren och Christopher Hasselhuhn. Ulf Sandberg hade avböjt omval. Till ordförande för styrelsen
utsågs Erik Stenfors.
Det antecknades att PwC med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig valdes till revisor
vid 2010 års årsstämma, då för en tid om fyra år. Val av revisor var alltså inte aktuellt vid årets stämma.
Arvoden
Stämman beslutade att ett arvode om ett arvode om 50 000 SEK till ledamöter och 75 000 SEK till
styrelsens ordförande. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
Incitamentsprogram för anställda gnom utgivande av teckningsoptioner
Stämman fattade beslut om utgivande av teckningsoptioner för de anställda i enlighet med de av
styrelsen framlagda villkoren, varvid högst 300 000 teckningsoptioner emitteras motsvarande en
utspädning om högst 1,6 procent.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att före nästa nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport
eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor, satt att därvid äga avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktier får därigenom ökas med högst 5 000 000 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Aspemar, Koncernchef, tel: 070-955 54 22

Om ValueTree Holdings AB (publ)
ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag med försäljning via landtäckande nät av återförsäljare inom
segmenten barn underhållning och lek. Utöver egen utveckling och tillverkning av innovativa produkter säljer ValueTree en rad
intressanta agenturprodukter till den nordiska marknaden. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se

