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KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2022 I LOHILO FOODS AB (PUBL)
Lohilo Foods AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med
samtliga förslag som styrelsen och bolagets huvudaktieägare Dan Isaksson & Sante Dahl Invest
AB, nedan benämnd Aktieägare, hade lagt fram.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för
räkenskapsåret 2021 i enlighet med avgiven årsredovisning och koncernredovisning.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att
enligt balansräkningen ansamlad förlust ska överföras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets Aktieägare, om omval av
styrelseledamöterna Hans Jacobsson, Anna Frick och Richard Hertvig samt nyval av Therese
Lundstedt.
Hans Jacobsson omvaldes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från Aktieägaren att välja BDO i Göteborg AB med
huvudansvarig revisor Katarina Eklund som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
Arvode till styrelsen och revisor.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med
sammanlagt sju prisbasbelopp, varav till styrelsens ordförande tre prisbasbelopp och till envar av
övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget två prisbasbelopp.
Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Beslut om införande av incitamentsprogram till styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, om införande av incitamentsprogram
till styrelsen.
Beslut om införande av incitamentsprogram till nyckelpersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram till
Nyckelpersoner.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Årsstämman ägde rum genom poströstning.
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Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.lohilofoods.com.
För intresserade finns möjlighet att ta del av en videopresentation om kvartal 1 2022 som spelats in
av vår vd Richard Hertvig i samband med bolagsstämman. Länk till inspelningen finns här:
https://youtu.be/Vf-y9fbYfi0

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44
Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2022 kl. 11.00 CET.

Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent
med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom
torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass,
Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.
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”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods
innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se respektive 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”
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