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Kommuniké från årsstämman 2015 i Papilly AB.
Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 28 maj 2015, fattades bl.a.
följande beslut:


Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och balansräkning samt
godkände styrelsens förslag till disposition av vinstmedel.



Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.



Inget styrelsearvode skall utgå. Arvode till bolagets revisor utgår efter godkänd räkning.



Omval av styrelseledamöter Christer Köhler, Michaela Murray, Anders Struksnes, Ulf Söderberg,
Anders Tengström och Anders Uddén.



Deloitte AB omvaldes till revisionsbolag med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.



En förändring av bolagsordningens § 5, vilket innebär att suppleanter ej skall kunna utses.



Att godkänna det föreslagna optionsprogrammet till styrelse och ledning enligt kallelse.
Styrelseledamöterna Michaela Murray med bolag och Ulf Söderberg med bolag röstade inte angående
beslutet.



Att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst tio (10) miljoner kronor genom en riktad
emission, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst
185 185,125 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma QV Invest AB Konvertering till aktier
kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet
till och med den 31 mars 2017, till en konverteringskurs om 6,75 kronor. Lånet löper med noll (0)
procents årlig ränta. Ulf Söderberg med bolag röstade inte angående beslutet.



Att bemyndiga styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: erik.lissner@papilly.com
Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och
Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och
lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.
Papilly AB är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015, klockan 08:30 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med
kortnamnet STRS. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.
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