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Stoc
ckholm, 2013
3-04-02

mmuniké
Årssstämmokom
Mangold AB (pub
bl) höll tisdag
gen den 2 ap
pril 2013 ord
dinarie årsstä
ämma.
Årsstämman tog följande besslut:
-

Resultat-- och balanssräkning sam
mt vinstdispossition faststä
älldes.
Utdelning uppgående till 8 kr perr aktie besluttades. Avstämningsdag fastställdes
f
ttill den 5 april 2013.
Styrelsen
n och den ve
erkställande direktören b
beviljades ans
svarsfrihet.
Samtliga
a nuvarande styrelseledamöter omva ldes.
KPMG o
omvaldes som
m revisor.
Styrelsen
n bemyndiga
ades att, und
der tiden in tiill nästa årss
stämma, vid ett
e eller fleraa tillfällen, me
ed eller utan
avvikelse
e från aktieäg
garnas företrrädesrätt, beesluta om nyemission av högst 100 0000 aktier i Mangold
M
AB.
Emission
n skall kunna
a ske genom apport ellerr kvittning.

Per-A
Anders Tammerlöv
Verk
kställande Dirrektör
Om Mangold
M
Mangold är en oberoende fondkommissionär som errbjuder mode
erna finansiella tjänster tiill företag, ins
stitutioner oc
ch
priva
atpersoner. B
Bolaget bedrriver i dagslä
äget verksam
mhet inom fem
m affärsområ
åden; i) Aktieehandel, ii) Corporate
C
Finan
nce, iii) Emisssionstjänste
er, iv) Kapitalfförvaltning o
och v) Markett Making. Ma
angold står uunder Finans
sinspektionens
tillsyn och bedrivver värdepap
ppersrörelse enligt lagen (2007:528) om
o värdepap
ppersmarknaaden. Mango
old är medlem
m på
NAS
SDAQ OMX S
Stockholm, AktieTorget
A
och
o Nordic G
Growth Marke
et samt deriv
vatmedlem p
på NASDAQ OMX Stockh
holm.
Bola
aget är även c
clearingmedlem och emiissionsinstitu
ut hos Euroc
clear Sweden
n. Vidare är M
Mangold med
dlem i
branschorganisa
ationerna Sw
wedSec Licen
nsiering AB o
och Svenska
a Fondhandla
areföreningenn. Mangold är
ä noterat på
å
NAS
SDAQ OMX F
First North Prremier och handlas med kortnamnet MANG. Erik Penser Bannkaktiebolag är Bolagets
Certified Adviserr och likvidite
etsgarant, 08
8-463 80 00, www.pense
er.se.
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