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J
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a

Årsstäm
mman i JLT Mobile Computers AB
B (publ) den
n 9 maj 2011 fattade beeslut i enlighet med
de fram
mlagda förslaagen.
Moderbbolagets ochh koncernen
ns resultat- ooch balansrääkningar fasstställdes sååledes. Stäm
mman
beslutadde om ansvaarsfrihet förr styrelsens ledamöter och
o verkställlande direkktören. Besllöts att
ingen uttdelning läm
mnas för räk
kenskapsåreet 2010.
Blomberg, Ulf
U
Till styrrelseledamööter omvaldes Sven-Eriik Ahlstedt,, Thomas Ahrens, Ola B
Ejenstam
m, Thomas Keifer och Jan Olofssoon. Bolagssstämman om
mvalde Svenn-Erik Ahlstedt till
styrelseordförande.. Styrelsearv
vodet faststtälldes till 300.000 kron
nor, varav 880.000 kron
nor till
h en av Thomas Ahrenss, Ola Blom
mberg,
styrelsens ordförannde samt 55.000 kronorr till var och
Ulf Ejennstam och Thomas
T
Keiifer.
Stämmaan beslutadee vidare om
m ändring avv bolagsordn
ningens § 10
0 avseende kallelse tilll
bolagssttämma sam
mt om ett opttionsprogram
m för ledan
nde befattnin
ngshavare ooch övriga anställda
a
i JLT-kooncernen, innnefattandee utgivande av högst 1.0
000.000 tecckningsoptiooner berättigande
till tecknning av varrdera en aktiie i bolaget.. Teckning av
a aktier en
nligt teckninngsoptionern
na ska
ske undder tiden 1 juuni – 30 jun
ni 2014 till een teckningskurs per ak
ktie om 1800 procent av
v den
genomssnittliga stänngningskurssen för bolaagets aktie under
u
de 10 handelsdaggar som följer
omedelbbart efter stämman.
Bolagssstämman beeslutade sluttligen att beemyndiga sttyrelsen att besluta
b
om nyemission
n av
högst 4..042.800 akktier, med elller utan avvvikelse från
n aktieägarnas företrädeesrätt.

För ytterrligare inform
mation;
Per Holm
mberg VD
Stefan K
Käck vVD / CFO
www.jltm
mobile.com

047
70 - 53 03 00
0
073
35 - 31 00 57
7

Om JLT
T Mobile Com
mputers
JLT Mobbile Computers är en ledand
de utvecklare aav stryktåliga datorlösningaar för de tuffasste miljöerna.
Datorernaa av PC-typ ärr utvecklade och
o tillverkadee i Sverige förr professionellla användare ooch känneteck
knas av
mycket hhög driftsäkerhhet trots fuktig
ghet, damm, vvibrationer, eleektromagnetisska fält eller ex
extrema tempeeraturer –
funktioneer som krävs för
f användning
g inom områdden såsom tran
nsport, lager/lo
ogistik, skogssbruk, gruvdrift,
automatioon, militär- occh räddningsfo
ordon. JLT aggerar globalt via
v försäljningspartners, främ
mst i Europa och
o USA,
och har leevererat över 70
7 000 datoreer. JLT omsättter cirka 110 Mkr
M och har ca 20 anställdaa i Sverige och
h vid
dotterbolaaget i Englandd. Huvudkontoret med utveeckling, servicce och adminisstration liggerr i Växjö. Bollaget
grundadees 1994 och ärr sedan 2002 noterat
n
på NA SDAQ OMX,, First North under
u
symboleen JLT med E.
E Öhman
J:or Fonddkommission som
s
certified advisor. För m
mer info, se www.jltmobile
w
.com

