KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I YIELD AB
Aktieägarna i Yield AB (publ) har den 11 juni 2007 hållit ordinarie årsstämma i
Göteborg.
Årsredovisning och utdelning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning
avseende verksamhetsåret 2006. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år
2006 och att årets förlust balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.
Styrelseval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2007 omvaldes Anders Hilmersson, Peter
Zeidler, Patric Perenius och Tore Hallberg samt nyvaldes My Simonsson. Vid det
efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Anders Hilmersson till styrelsens
ordförande. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma skall utgå med 302 250 kronor, att av styrelsen fördelas mellan dess
ledamöter. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndiganden och beslut
Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om (1) att bemyndiga
styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 42 000 000
aktier, varav högst 40 000 000 B-aktier och högst 2 000 000 A-aktier samt (2) med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 26 250 000 aktier, varav högst
25 000 000 B-aktier och högst 1 250 000 A-aktier.
Stämman beslutade också att omvandla 8 000 000 kronor ur reservfondens bundna egna
kapital till fritt eget kapital, att användas enligt beslut av bolagsstämma.
Övrigt
Årsredovisning för år 2006 kan rekvireras från Yield. Den finns även tillgänglig på
bolagets hemsida www.yield.nu. Delårsrapport för perioden januari – juni 2007 lämnas
torsdagen den 23 augusti 2007.
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