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18 oktober 2016 

Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryOne AB 

(TEONE) 

 

TargetEveryOne AB höll måndagen den 17 oktober 2016 en extra bolagsstämma i Advokatfirman 
Lindberg & Saxon AB:s lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm. 

 

Beslut om utgivande av teckningsoptioner 

Bolagsstämman beslutade att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till 
teckning av 3 000 000 nya aktier. Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga 
att knyta till bolaget ska erbjudas förvärva teckningsoptioner. Innehavare av teckningsoptioner äger 
rätt att under perioden 1 juli 2017 till och med 31 december 2018 för en teckningsoption teckna en ny 
aktie i TargetEveryOne AB till teckningskursen 5,50 kr per tecknad aktie. 

 

Val av ny ordförande 

Bolagsstämman beslutade att välja advokat Fredric Forsman till ny styrelseordförande och därmed 
ersätta avgående Yngve Andersson. 

 

Beslut om fastställande av arvode till styrelsen 

Bolagsstämman beslutade om styrelsearvode om 150 000 kr att utgå till Fredric Forsman och 100 000 
kr till Yngve Andersson för sin tid som ordförande. Övriga ledamöter ska erhålla arvode i enlighet med 
beslutet vid årsstämman den 10 maj 2016. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Jan Benjaminson, CEO, Tel: +46 706 66 93 88, jan@targeteveryone.com 
 

Denna information är sådan information TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl 08.45. 

 

Om TargetEveryOne AB 
TargetEveryOne är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila 

entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryOne kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare 

på kontor i Stockholm, Oslo, Moss och indiska Chandigarh. www.targeteveryone.com 
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