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Årsstämman i Gomero Group AB (publ,) som hölls i Göteborg under torsdagen den 19 maj 2022. Mot 
bakgrund av den situation som råder till följd av COVID-19-pandemin, genomfördes årsstämman i enlighet 
med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom 
ombud.  
 
Vid årsstämman beslutades i huvudsak följande: 
 
Resultat- & balansräkning 

Resultat- & balansräkning fastställdes för moderbolaget och koncernen.  
Fritt eget kapital balanserades, enligt beslut, i ny räkning.  
 
Ansvarsfrihet  

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Styrelse, revisor samt arvodering  

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rask, Alf Engqvist, Fredrik Östbye, Jörgen Hentschel och Malin 
Sparf Rydberg. Johan Rask valdes till styrelsens ordförande. 
 
Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kr till ordförande och 60 000 kr till externa 
ledamöter. Därutöver beslutades att inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda eller 
representanter för huvudägare.  
 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor. 
Det fastställdes att bolagets revisor arvoderas efter godkänd räkning. 
 
Valberedning  

Beslutades om riktlinjer för tillsättande av valberedning i enlighet med lämnat förslag.  
 
Beslut om bemyndigande om nyemission 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst 
2 500 000 SEK genom nyemission av högst 500 000 aktier. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jan-Eric Nilsson, VD, Gomero Group AB (publ) 

Tel. +46 (0) 73 519 10 11 

E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com 



  
Nils Lindgren, CFO 

Tel. +46 (0)722 03 1949 

E-post: nils.lindgren@gomero.com 

 

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för 

långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett 

område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys 

ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering. 

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med 

autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär 

det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. 

Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. 

Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn. 

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic 

AB och Gomero Pty. Ltd. 
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