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Kommuniké från extra bolagsstämma i STRAX 
AB
Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, 
att ändra bolagsordningen innebärande att antalet revisorer i bolaget justerades till att vara 
minst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor 
samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska fortsatt utses auktoriserad revisor och/eller 
registrerat revisionsbolag.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget 
Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den 
auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets 
revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att med anledning av detta entlediga 
PwC, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, som bolagets revisor.

Mer information om extra bolagsstämmans beslut återfinns på bolagets webbplats.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 16 december 2022 kl. 17:30 CET.

För mer information, kontakta:

Gudmundur Palmason
VD hos STRAX AB, +46 8 545 017 50
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Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår 
varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, 
Power, Connectivity, och Personal Audio. Egna varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, Planet 
Buddies och RichmondFinch. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 000 
fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till 
konsument. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora 
märken för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela 
världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 
anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.

Avvecklade verksamheter inkluderar Health & Wellness, egna varumärken Dóttir och grell, samt 
licensierade portföljen adidas och Diesel.
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