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Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat‐ och företagskunder. Implementa Hebe AB utvecklar även
innovativa produkter för laboratorier. Produkterna riktar sig främst till kunder inom BioTek och LifeScience områdena. Implementa
Hebe AB arbetar även med konsultverksamhet inom kapitalanskaffning, bolagsstyrning och affärsutveckling. Bolagets vision är egna
produkter inom förnyelsebar energiområdet samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära
ESS och MAX IV i den expansiva Lundaregionen.
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Implementa Hebe AB – Kommuniké årsstämma 2015
Vid årsstämman i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581‐9272, den 9 juni 2015 fattades följande
beslut:
Faställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition
Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.
Beslut om ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Beslut om antalet ledamöter
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.
Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2014.
Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 30 000 kr fram till årsstämma 2016 skall utgå med 10 000 kr
till styrelseordföranden och 10 000 kr vardera till de styrelseledamöter som ej är A‐aktieägare samt att ingen
ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver
styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman
beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Kriz och Margareta Krook samt nyvälja Helene
Vester som styrelseledamöter. Stämman beslutade välja Margareta Kriz till ordförande för styrelsen. Val av
revisor var inte aktuellt.
Kort om Helene Vester
Född 1967. Har mångårig erfarenhet av finansiell administration och rapportering. Hon har varit CFO på det
listade företaget Pilum AB och är CFO i Biotech‐IgG AB. VD och grundare av HeKona AB. Har följande
styrelseuppdrag: HeKona AB. Innehar 0 aktier i Implementa Hebe AB. Kontorsadress: HeKona AB, Svanvägen
11, 246 32 Löddeköpinge.
Beslut om valberedning
Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag.
Övriga frågor
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att innan 2015 års utgång marknadsnotera Implementa Hebe
AB på en marknadsplats enligt följande prioritetsordning:
1. AktieTorget
2. Nordic MTF
3. Alternativa Aktiemarknaden
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