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Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2012
Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 21 mars 2012 beslutades i huvudsak följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
att lämna utdelning för år 2011 med 1 krona per aktie;
att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 för samtliga styrelseledamöter och verkställande
direktören;
att omvälja Bo Kastensson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson, Jérôme Arnaud och Charlotta Falvin till
ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma;
att omvälja Bo Kastensson som styrelseordförande;
att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 350.000 kr och att arvode till övriga styrelseledamöter som
inte är anställda i bolaget ska utgå med 150.000 kr vardera;
att anta principer för utseende av valberedning;
att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av sammanlagt högst 1.930.000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant
emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med
apportegendom; och
att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga
ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga.

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05,
eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 , kl 17.00 CET.

Om Doro
Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom
fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt
anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och
bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem
kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro
på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

