Eniro AB (publ) höll i dag årsstämma där det bl.a. beslöts att inte bevilja ansvarsfrihet för
den tidigare verkställande direktören Johan Lindgren.
Årsstämman fattade följande beslut:
1. Fastställelse av moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014.
2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag, dvs. utdelning på preferensaktier uppgående till 48 kronor per preferensaktie motsvarande totalt 48 miljoner kronor
att betalas med 12 kronor per preferensaktie kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma.
Avstämningsdagar för utdelningen kommer att vara den 30 april, den 31 juli och den
30 oktober 2015 samt den 29 januari 2016. Utbetalning av utdelning sker den tredje
bankdagen efter avstämningsdagen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning
lämnas på stamaktier för räkenskapsåret 2014.
3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören Stefan
Kercza. Den tidigare verkställande direktören Johan Lindgren beviljades inte ansvarsfrihet.
4. Omval av Leif Aa. Fredsted, Stina Honkamaa Bergfors, Lars-Johan Jarnheimer och Staffan
Persson samt nyval av Cecilia Lager och Anna Settman som ordinarie styrelseledamöter.
Vidare omvaldes Lars-Johan Jarnheimer till styrelseordförande och det auktoriserade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.
5. Arvode till styrelsen ska oförändrat utgå med totalt 3 650 000 kronor, varav 1 100 000
kronor till styrelsens ordförande samt 420 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter, 150 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott samt
75 000 kronor per ledamot till fyra övriga ledamöter i bolagets utskott.
6. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om inrättande av ny
valberedning inför årsstämman 2016 i enlighet med styrelsens respektive valberedningens
förslag.
7. Avslag av aktieägares förslag avseende uppdelning av Eniro.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Kercza, VD och koncernchef, tel: +46 8 553 310 00
Cecilia Ketels, tf. chef investerarrelationer, tel: +46 72 1587 29 07, e -post: cecilia.ketels@eniro.com
Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella ins trument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13.00 den
27 mars 2015.
Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade
mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt
människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker
information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är
den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.
Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm
sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK.
Cirka 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på
www.enirogroup.com.
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