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Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 juni 2016 i CLX 

Communications AB (publ) 
Stockholm, 13 juni 2016 – Vid CLX Communications AB:s (publ) (”Bolaget”) extra bolagsstämma 

idag den 13 juni 2016 beslöts att omlägga Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 juli–

30 juni, till kalenderår och göra motsvarande ändring i punkt 9 i Bolagets bolagsordning. I 

anslutning därtill beslöts att det innevarande räkenskapsåret 2015/16 förlängs till att omfatta en 

period om 18 månader, det vill säga fram till och med den 31 december 2016. 

Vidare beslöts att förlänga styrelseledamöternas samt revisorernas mandattid fram till och med 

nästa årsstämma, vilken, till följd av det förlängda räkenskapsåret, kommer att äga rum under 2017. 

Som en följd av styrelseledamöternas förlängda mandatid beslöts även om en justering av arvodet till 

de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget i motsvarande mån, det vill säga en ökning med 

75 000 kronor per sådan styrelseledamot från 150 000 kronor till 225 000 kronor. 

Kontaktinformation 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Hedberg, VD och koncernchef, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com 

Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com  

Informationen är sådan som CLX Communications AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

lämnades för offentliggörande den 13 juni 2016 kl 17.45. 

Om CLX Communications 

CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget har sedan dess 

utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och 

mjukvarubaserade kommunikationslösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position 

inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör 

det möjligt för företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker (Internet of 

Things, IoT) enkelt, säkert och kostnadseffektivt. CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation 

globalt via meddelandetjänster, rösttjänster samt mobilkonnektivitet för IoT. Bolaget har över 600 

företagskunder runt om i världen, inklusive ett flertal globala kunder med marknadsledande 

positioner inom sin bransch och över 70 kommunikationstjänstleverantörer (varav cirka 60 

mobiloperatörer) vilka har installerat CLX egenutvecklade mjukvarubaserade 

kommunikationsplattform i sina verksamheter. 

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har ökat sina intäkter från 

416 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under 

tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om 

42 procent. För tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 

93 MSEK och en EBIT om 89 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5 procent. 
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