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Information från Prevas årsstämma
Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades enligt
styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning lämnas med 0,60 kr per aktie.
Avstämningsdag är den 3 april 2008.
Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och en
suppleant. Till styrelse omvaldes Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik
Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin. Till suppleant omvaldes Ulrika
Grönberg.
Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin
Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall vara oförändrat och utgå med 720 000 kronor till ordförande, 120 000 kronor till
vice ordförande och med 80 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda
av stämman samt 60 000 kronor till suppleant. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.
Beslutade att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens
förslag.
Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Claes Dinkelspiel,
Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin.
Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst
973 600 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.
Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.
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Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar.
Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet,
vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 560 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

