
Protokoll frAn irsstAmma iGonfidence lnternational AB (publ)
556291-7442 denT maj2015 kl. 14.00 - Esplanaden 3 B, Sundbyberg.

Pkt 1. Arsstdmmans tippnande

Arsstdmman Oppnades av styrelsens ordforande Peter Forhaug, som ocksA hdlsade
deltagarna vdlkomna.

lnnan stdmmoforhandlingarna pib6rjades beslutade deltaqarna qodkdnna att aktiedgare
som dr anmdlda i tid men ej registrerade i den av Euroclear fdrda aktieboken och aktiedgare
som ej anmdlt sig i tid fir ndrvara och yttra sig pi stdmman, men ej r6sta.

N6gon representant frin media/press fanns inte i lokalen.

Pkt 2. Val av ordfiirande vid Arsstdmman

Valdes Peter Forhaug att som ordf6rande leda fdrhandlingarna vid stdmman.

Pkt 3. Utseende av protokollfiirare

Sirpa Privrell kallades till att f6ra dagens protokoll.

Pkt 4. Upprdttande och godkdnnande av rdstl5ngd

Upprdttades och framlades for godkinnande forteckning over vid stimman representerade
aktiedgare, ombud, antalet aktier och rdster. Godkdndes fdrteckningen enligt Bilaga 1 till
detta protokoll att gdlla som rdstldngd. Noterades att det slutliga antalet vid bolagsstdmman
r6stberdttigade aktierna blir; serie-A 0 stycken; serie-B 1'l 665 004 stycken

Totalt antal r<isfberdttigade aktier: 11 665 004 stycken
Tillsammans representerande: 11 665 004 r6ster (varav 0 stycken A-aktierdster)
Detta motsvarar 43,14 % av det totala antalet r6ster i bolaget. Antal vid stdmman f6retrddda
aktiedgare var 11 stycken.

Pkt 5. Val av en eller tui justeringsmdn

Valdes Sture Hedlund att jdmte ordforanden justera dagens protokoll.

Pkt 6. Priivning om irsstiimman blivit i behiirig ordning sammankallad

Antecknades att kallelse till Arsstimman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet
(SvD) och pi Post- och lnrikes Tidningar (PolT) webtjinst den g aprll2015. Kallelsen
publicerades den 7 april2015 dven som pressmeddelande via NASDAQ OMX First North
Press, samt pi Bolagets hemsida. Arsstdmman konstaterade ddrmed att stimman blivit
sammankallad i beh6rig ordning.
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Pkt 7. Godkdnnande av dagordning

Den framlagda dagordningen qodkdndes iforelagt skick.

Pkt 8 a. VerkstAllande direktiirens redog6relse fdr det gingna iret

VD och koncernchef, Mats Engstrdm, redogjorde for det gingna verksamhetsiret.
Ordforanden och VD besvarade frigorna med utgingspunkt i verksamhetens utveckling
under det ginga iret.

Pkt B. Framldggande av Arsredovisning och revisionsberittelse, samt
koncern redov is n i n g och koncern rev isions berdtte lse

Den publicerade och framlagda 6rsredovisningen, koncernredovisningen och

revisionsberdttelsen godkdndes i f6relagt skick och lades ddrefter till handlingarna'

Pkt 9. Beslut om

a) faststdllande av resultatrdkning ocn balansrdkning samt
koncern resu ltatrikn i ng och koncern balansrikn i n g,

De framlagda resultat- och balansrdkningarna, samt koncernresultat- och
koncernbalansrdkni ngarna faststdlldes i fdrelagt skick'

b) dispositioner betriffande bolagets resultat enligt den faststdllda
balansrdkningen

Beslutade stdmman, i enlighet med styrelsens och verkstdllande direktdrens fdrslag, att i

moderbolaget till fdrfogande ansamlade f6rlusten om 24 988 663 kronor ska balanseras i ny

rdkning, samt att ingen aktieutdelning ska limnas fdr verksamhetsiret 2014. Beslutet

fOrklarades omedelbart j usterat.

c) ansvarsfrihet it styrelseledam<iter och verkstdllande direkttiren

Beslutades att, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkande, bevilja styrelseledamdterna och

verkstdl lande di rekt6ren an svarsfrihet fd r verksam h etsA ret 201 4.

Det antecknades att vare sig styrelsen eller den verkstdllande direktdren deltog i detta beslut.
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Pkt 10 - 13. Beslut if6ljande iirenden:

Nomineringskommitt6ns ordfdrande, Samir Taha, inledde med att ldmna en kort redogdrelse
fdr kommitt6ns arbete under Aret. Direfter gicks kommitt6ns f6rslag till beslut igenom
punktvis.

a) Antal ledam<iter i bolagets styrelse

Beslutades att antalet ordinarie ledam6ter i bolagets styrelse fOr tiden fram till och med ndsta
irsstimma ska vara sex (6) stycken utan suppleanter.

b) Faststdllande av styrelsearvoden

Beslutade stdmman att styrelsearvode ska utgi med 150 000 kronor till styrelsens
ordfdrande och 60 000 kronor vardera till dvriga styrelseledam6ter.

c) Ers6ttning til! revisorer

Beslutade stdmman att arvode till revisor ska utgi enligt skiilig kostnadsrdkning.

d) Val av styrelseledamtiter

Beslutade stimman vdlja styrelse enligt f6ljande:

F6r tiden fram till och med nasta Srsstdmma omvaldes ledam6terna Willi Persson och Samir
Taha samt nyvaldes ledamdterna Gerth Svensson, Ulf Engerby, Patrik Enblad och Alexander
Hartman.

d-2) Val av huvudansvarig revisor

Beslutade stdmman att fdr den kommande ettirsperioden vdlja PricewaterhouseCoopers
AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, som revisor for perioden fram till och med

ndsta irsstdmma.

a) Val av styrelseordfiirande

Beslutade stdmman vdlja Gerth Svensson som styrelsens ordfdrande, samt Samir Taha som
vice ordfdrande for tiden fram till och med nista Arsstimma.

b) Nomineringsf<irfarande inftir irsstdmm a 2016

Beslutade stdmman att fdr verksamhetsAret 2015 - fram till och med nista irsstdmma - anta
det forslag som nomineringskommitt6n lagt fram med tillagg fdr att nomineringsprocessen
skall tillgi si att arbetet inleds skyndsamt under det fjdrde kvartalet samt att den sittande
valberedningen skall sitta kvar till dess att en ny utses.

Confidence lnternational AB
Esplanaden3 B E-mail: info@confidence.se

a.F confidence +:?:if,63?i;rssweden lffi'f:l;Hffi?lTencese fl:Y;:ff-"flf;-{lt uuurn,-,*ro,
JILD INTERNATIoNAL c Fax: +46 (0)B 620 82 99 Plusgiro: 480 55 85-9 Styrelsens sate Stockholms kommun



Siledes:
Nomineringsprocessen inf6r irsstdmma skalltillgi sA, att styrelseordf6randen, eller av
denne utsedd person, skyndsamt under 6rets fidrde kvartal kontaktar representanter fdr de
fyra vid utgingen av 6rets tredje kvartal stdrsta aktiefrgarna, som tillsammans och under
styrelseordfdrandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera
valberedningens f6rsta mdte och utse en ordforande ivalberedningen /
nomineringskommitt6n fdr det fortsatta arbetet. Ordfdrande i valberedningen /
nomineringskommitt6n skall inte vara styrelsens ordf6rande. Valberedningen skall sedan ta
fram forslag till styrelsen i nedan angivna frigor att fdreldggas irsstdmman fdr beslut.

a) stdmmoordfdrande
b) antal styrelseledamOter och suppleanter
c) val av styrelseordfdrande
d) val av styrelseledamdter och suppleanter
e) styrelsearvoden till ordfdrande och ledamdter

0 arvoden till revisorerna
g) val av revisorer

Den sittande valberedningen / nomineringskommitt6n skall sitta kvar till dess att en ny utses.

Pkt 14. Bemyndigande ftir styrelsen att emittera aktier

Beslutade stdmman i enlighet med framlagt forslag:

Styrelsen f6resl6r att irsstdmman beslutar om bemyndigande f6r Bolagets styrelse att, vid

ett eller flera tillf#illen och med eller utan awikelse fr6n aktie6garnas fdretrddesrdtt, besluta

om nyemission av aktier. Bemyndigandet avser aktier motsvarande 10 procent av det
registrerade aktiekapitalet per dagen fOr Arsstdmman, motsvarande ca 950 KSEK,

Emission fir ske med eller utan bestdmmelse om apport, kvittning eller i Ovrigt med villkor
enligt 2kap.5 g andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och

skdlen till eventuell avvikelse frAn aktiedgarnas fdretrddesrdtt 6r att emissioner skall kunna
ske for att Bolagets skall kunna genomfdra eller finansiera fdrvdrv av hela eller delar av
andra fdretag eller verksamheter.

Emission skall ske pi marknadsm-issiga villkor med avdrag f6r den rabatt som kan krdvas

for att uppnA intresse f6r teckning. Bemyndigandet giller fram till ndsta ordinarie irsstdmma i

Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen dartill fdrordnar f6reslis iga ritt att vidta de smdrre dndringar i

beslutet ovan som kan f6ranledas av registrering ddrav hos Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB.

F6r bestut i entighet med styrelsens fdrslag krdvs att beslutet bitrdds av aktiedgare med
minst tvit tredjedelar av sdvdl de avgivna rdsterna som de aktier som iir fOretrtidda vid

stdmman.
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pkt 15. Annat drende som ankommer pa irsstdmman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

lnga drenden fanns att behandla

Beslutades att styrelsen, verkstdllande direktdren eller dem styrelsen i dvrigt forordnar,

UemynOigas att vidtaga de smdrre justeringar i beslut som fattats pi stdmman som kan

komma Jtt ri5g sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller annan

myndighet.

Det noterades att samtliga beslut fattats enhiilligt'

Antecknas att Willi Persson f6r 6garkretsen uttryckt stort tack f6r det arbete de avgingna

styrelseledam6terna Peter Forhaug och Bengt Rol6n lagt ned f6r Confidence'

Avslutning

DA inga fler drenden f6relig till behandling tackade stimmoordfdranden fdr deltagarnas

visade intresse och avslutade stdmman

Sundbyberg 2015-05'07 Justeras:

Peter Forhaug, ordf6rande Sture Hedlund

Vid protokollet.

Sirpa Privrell
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