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18 decem
mber 2015

Komm
muniké frrån extraa bolagssstämma i Eniro
Eniro AB
B (publ) hölll idag extra bolagsstäm
mma. Bolags
sstämman beslutade
b
i eenlighet
med sty
yrelsens förs
slag att god
dkänna att b
bolaget ingårr en överens
skommelsee med den
tidigare verkställan
nde direktöre
en Johan Liindgren. Lin
ndgren avstå
år alla krav p
på
uppsägn
ningslön oc
ch avgångsv
vederlag mo
ot bolaget. Bolaget
B
avsttår som en fföljd sina
krav mo
ot Lindgren. Överensko
ommelsen be
edöms få en
n positiv res
sultatpåverkkan om
cirka 14
4 MSEK.

För mer information om överensk
kommelsen, se pressmed
ddelande och kallelse till stämman
från 25 n
november, viilka återfinns
s på Eniros w
webbplats ww
ww.enirogrou
up.com.
För mer i nformation, vänligen
v
konta
akta:
Lars-Joha
an Jarnheimer, styrelseordförrande, tel: 08 5
553 310 00
Informatio
onen är sådan som Eniro AB (publ) ska offe
entliggöra enlig
gt lagen om ha
andel med finaansiella instrum
ment
och/eller llagen om värde
epappersmark
knaden. Inform ationen lämnas för offentligg
görande klockaan 10:30 den
18 decem
mber 2015.
Eniro är ettt sökföretag som
m aggregerar, filtrerar
f
och orga
aniserar lokal information. Vår tillväxt
t
drivs av aanvändarnas ök
kade
mobilitet och multiscreenb
beteende, där vii ligger i framkan
nt med moderna tekniska lösniingar. I över hunndra år har Enirro hjälpt
etag att hitta kun
nder. Idag är de
et en multiscreen
nlösning – våra användare sök
ker
människorr hitta lokal inforrmation och före
information
n i sin mobil, surfplatta och dato
or. Mobilannonssering är idag den snabbast växande delen avv Eniros affär. Eniro
E
är
den lokala sökmotorn. En smart genväg till
t det du behövver, oavsett var du är eller vart du ska.
l
sökföreta
agen i Norden. B
Bolaget har cirk
ka 2 300 anställd
da och är noteraat på Nasdaq
Eniro är ettt av de största lokala
Stockholm
m sedan år 2000
0. Under 2014 up
ppgick intäktern
na till 3 002 MSE
EK, med ett resultat före avskriivningar (EBITD
DA) på
631 MSEK
K. Cirka 88 procent av Eniros an
nnonsintäkter kkommer från mu
ultiscreenkanaler. Huvudkontoreet ligger i Stock
kholm.
Mer om En
niro på www.eniirogroup.com
pptäck närheten. Sök Lokalt.
Eniro - Up

