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Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group  
 

Vid årsstämma idag den 11 januari 2017 i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) fastställdes 
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015/2016. 
Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att den balanserade vinsten 
överfördes i ny räkning.  

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter. 
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ulf Eklöf, Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning 
och Andreas Bladh till styrelseledamöter. Jimmy Johansson avböjde omval. Vidare beslutades att 
omvälja Ulf Eklöf till styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till styrelsens vice ordförande. 

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöter som indirekt eller direkt äger mer än 
1 000 000 aktier i bolaget eller är styrelseledamot eller VD i bolag som äger mer än 1 000 000 aktier i 
bolaget. Till övriga ledamöter skall arvode om 150 000 kronor utgå, vilket efter årsstämmans beslut ovan 
utgörs av en person. 

Stämman valde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och 
beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.  

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med 
styrelsens förslag samt om valberedning i enlighet med valberedningens förslag. 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande om högst 14 500 000 
aktier av serie B. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89 
 

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 18.30 

CET.  

 

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm 

  Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com 

 

 

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med 

totalt 131 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på 

NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX 

Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
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Håkan Lundstedt föreslås som ny styrelseledamot i Venue Retail 
Group och Petra Sandqvist till Senior Advisor 
 

Venue Retail Groups valberedning föreslår att Synsams VD Håkan Lundstedt väljs som ny ledamot i 

Venue Retail Groups styrelse. Håkan var under åren 2007-2015 VD för Mekonomen och under hans 

ledning utvecklades bolaget starkt där både omsättning och vinst tredubblades. 

 

"Vi är mycket nöjda över att Håkan Lundstedt har accepterat nomineringen till styrelsen. Hans 

erfarenhet från att viderutveckla bolag som Synsam och Mekonomen kommer bli värdefull för 

VRG", säger Tommy Jacobson, Ordförande för Venue Retail Groups valberedning. 

 

Venue Retail Group har även utsett Petra Stenqvist till Senior Advisor. De senaste fem åren har Petra 

byggt upp den digitala byrån POND Digital och har över 20 års erfarenhet av digital 

tjänsteutveckling och digitala medier från bland annat från H&M, Lindex, Ellos m.fl. Petra sitter i 

styrelsen för bland annat Björn Borg och den digitala mediebyrån Keybroker. 

 

"Håkans och Petras erfarenhet och kunskap kommer bli en viktig del i den digitala transformation 

som bolaget påbörjat, säger Jonas Ottosson, VD i Venue Retail Group. 

 

En extra bolagsstämma kommer att äga rum i Stockholm i mars 2017. Datum för stämman kommer 

att publiceras i en separat kallelse, i god tid före extrastämman. Förslaget innebär att styrelsen utökas 

med en ledamot utöver de fem ordinarie ledamöterna som valdes vid årsstämman i januari 2017; Ulf 

Eklöf (ordförande), Tommy Jacobson (vice ordförande), Bo Eklöf, Andreas Bladh och Christel 

Kinning. 

 

Venue Retail valberedning består av Tommy Jacobson (ordförande) som representant för Varenne, 

Ulf Eklöf  samt Staffan Persson som representant Zimbrine Holding. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Tommy Jacobson, Valberedningens ordförande 

Jonas Ottosson, VD, telefon 08-508 99 253 

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89 
 

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 10.00 

CET.  

 

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm 

  Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com 

 

 

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med 

totalt 131 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på 

NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX 

Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
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Venue Retail Groups styrelse föreslår incitamentsprogram 
 

Styrelsen i Venue Retail Group har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att 

hållas den 28 mars 2017 där beslut fattas om utgivande av ett incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare i form av ett optionsprogram.  

 

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i 

enlighet med Black-Scholes formel. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna 1 aktie av 

serie B till teckningskursen 2,60 kronor i april 2020. Programmet omfattar 16 121 737 optioner och 

kommer vid fullt utnyttjade öka aktiekapitalet med cirka 1 612 174 kronor.  

 

Mer information följer i kallelse som skickas ut inom kort. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89 

Ulf Eklöf, styrelseordförande, telefon 0706-34 30 01 
 

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017 kl. 13.00 CET.  

 

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm 

  Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com 

 

 

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med 

totalt cirka 130 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt 

avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat 

på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
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