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KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I 24STORAGE AB
Årsstämman 2021 i 24Storage AB ("24Storage" eller "Bolaget") hölls idag den 24 maj 2021 
varvid aktieägarna fattade följande beslut. Med anledning av den pågående coronapandemin 
genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i 24Storage samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade 
medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex 
ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat 
revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska 
uppgå till totalt 1 050 000 kr (1 050 000 föregående år) att fördelas med 300 000 kr (300 000) till 
styrelseordförande och 150 000 kr (150 000) vardera till övriga ledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Jan-Olof Backman, Staffan 
Persson, Fredrik Tilander, Anna Henriksson, Henrik Forsberg Schoultz samt Maria Åkrans. Jan-Olof 
Backman omvaldes som styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som ny revisor för Bolaget. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer att vara 
huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med 
valberedningens förslag.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom att införa 
möjlighet till poströstning och fullmaktsinsamling. Vidare beslutades i enlighet med förslaget att 
genomföra vissa mindre tekniska och språkliga justeringar.
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Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive 
konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning 
baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas 
kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är 
främst i syfte för genomförande av finansiering, förvärv av företag och fastigheter. Utgivande av nya 
aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande 
marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och 
årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.

.24storage.se

För mer information kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 25 förrådsanläggningar, fördelat på 11 500 förråd motsvarande totalt 63 000 uthyrningsbara 
kvadratmeter och 7 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och 
Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på  eller +46 844 certifiedadviser@arctic.com
68 61 00. För mer information besök gärna .24storage.se
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