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Karlstad 


Narvarande 


Pa  stamman  narvarande  aktieaigare,  foretradare  for  aktieagare,  ombud  och  bitraden  samt  representerade 


aktieroch  rdster  framgarav  Bilaga1 


$1 


Arsstaimman  dppnades  av  Joen  Averstad 


2 


Valberedningen  foreslogatt  Joen  Averstad  skulle  viljas  till  stammoordfdrande. 


Arsstimman  beslutade  enligt  forslaget. 


Det  antecknades  att  Joen  Averstad  paitagit  sig  att  fira  protokollet 


$  3 


Bilagda  firteckning,  Bilaga  1,  dver  narvarande  aktieaigare,  foretridare  for  aktie@igare,  ombud  och  bitriden 


upprittades  och  upplaistes. 


Forteckningen  godkindes  som  ristlingd  vid  staimman 


Arsstimman  beslutade  att  glister  och  medarbetarei  bolaget  som  inte  ar  aktieaigarefick  delta  i  staimman 


S  4 


Styrelsen  fireslog  filjande  dagordning  for  staimman 


Oppnande 
1. 


Val  avordforande  vid  staimman 
2. 


Upprittande  och  godkannande  av  rdstlangd 
3. 


Godkannande  av  dagordningen 
4. 


Val  av  en  eller  tva  justeringspersoner  att  underteckna  protokollet 
5. 


Prdvning  av  om  stamman  blivit  behorigen  sammankallad 
6. 


Framlaggande  av  arsredovisningen  och  revisionsberattelse 
7. 


Beslut  om  faststallande  av  resultatrakning  och  balansraikning 
8. 


Beslut  om  dispositioner 
 betriffande  bolagets  vinst  eller  forlust  enligt  den  faststiallda 
9. 


balansrakningen 


Beslut  om  ansvarsfrihet  &t  styrelseledamiter  och  verkstaillande  direktir 
10 


Faststallande  av  antalet  stiammovalda  styrelseledamdter  och  styrelsesuppleanter  samt  antalet 
11. 


revisorer  och  revisorssuppleanter 


Faststaillande  av  arvoden  &t  styrelsen  och  revisorerna 
12. 


Val  av  styrelseledamiter,  styrelseordforande  och  styrelsesuppleant 
13 


Valberednins  till  styrelseledamdter 


13.1  Anna  Dalgaard 


13.2  Hjalmar  Didrikson 


13.3  Jenni  Bjornulfson 


13.4  Torbjirn  Koivisto 


13.5  Karin  Dahllof 
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Valberedningens  forslag  till  styrelseordforande 


13.6  Anna  Dalgaard 


Valberedningens  forslag  till  styrelsesuppleant: 

13.7  Mans  Alfven 


Val  av  revisor 
14. 


Beslut  om  instruktioner  for  valberedningen 

15. 


16. 

Beslut  om  bemyndigande  for  styrelsen  att  fatta  beslut  om  emission  av  aktier,  konvertibler  eller 


teckningsoptioner 


Beslut  om  bemyndigande  for  VD  att  besluta  omjustering  av  besluten 

17. 


18 
 Stamman  avslutas 


Arsstamman  beslutade  enligt  styrelsensforslag. 


$  5 


Till  justeringsperson  utsags  Henrik  Larsson. 


$  6 


Det  antecknades  att  kallelse  till  Arsstamman  offentligjorts  genom  pressmeddelande  och  p&  bolagets 


webbplats  den  8  april  2020  och  varit  infordiPost-  och  InrikesTidningarden  15  april  2020  samt  att  annons 


om  att  kallelse  skett  varit  inford  i  Dagens  Industri  sistnamnda  dag 


Arsstaimman  konstaterades  vara  i  behdrig  ordning  sammankallad. 


7 


Arsredovisningen  och  revisionsberiattelsen  for  riakenskapsdret2019framlades.  I  sambanddarmedlamnade 


bolagets  huvudansvarige  revisor  Jan  Nystrom  en  redogdrelse  for  revisionsarbetet  och  foredrog 

revisionsberaittelsen  ihuvuddrag 


$  8 


Arsstamman  faststallde  resultatrakningen  och  balansrakningen  for  rikenskapsaret  2019 


9 


Fragan  om  disposition  av  bolagets  resultat  upptogs  till  behandling 


Styrelsen  hade  framstallt  ett  forslag  enligt  vilket  ingen  utdelning  lamnas  for  rakenskapsaret  2019.  Vidare 


foreslogs  att  till  forfogande  staende  vinstmedel,  18  308  061  kronor,  skulle  balanseras  iny  rakning 


Det  antecknades  att  revisorn  tillstyrkt  styrelsens  firslag. 


Arsstamman  beslutade  att  bifalla  styrelsens  forslag. 


$  10 


Arsstamman  beslutade  att  beviljastyrelseledamiterna  och  de  tva  verkstallande  direktorerna  ansvarsfrihet 


for  raikenskapsaret  2019 


Det  antecknades  att  varken  de  styrelseledamiter  som  ar  aktieagare  eller  de  verkstallande  direktorerna 


deltogidetta  beslut. 
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$  11 


Valberedningen  fdreslog  att  antalet  styrelseledamiter  skulle  vara  fem  stycken  och  att  en  styrelsesuppleant 


skulle  utses,  samt  att  ett  registrerat  revisionsbolag  ska  vara  revisor. 


Arsstamman  beslutade  enligt  forslaget. 


$  12 


Valberedningenfireslog  attstyrelsearvodetskulle  utga  med  133  600  kronortill  styrelseordf6rande  och  med 


66  800  kronorvardera  till  Svriga  styrelseledamdter. 


Det  fireslogsvidare  att  revisorsarvode  ska  utgl  enligt  godkandraikning. 


Arsstamman  beslutade  enligt  forslaget. 


$  13 


Valberedningen  foreslog  att  omvialja  Jenni  Bjornulfson,  Anna  Dalgaard,  Hjalmar  Didrikson,  Torbjorn 


Koivisto  och  Karin  Dahllof  till  styrelseledamiter,  samt  att  omvalja  styrelsesuppleanten  M&ns  Alfven. 


Valberedningen  foreslog  aven  omval  av  styrelseordforande  Anna  Dalgaard 


Arsstamman  beslutade  enligt  forslagen 


$  14 


Valberedningenforeslogomval  av  Ohrlings  PricewaterhouseCoopers  AB  till  revisor  i  bolaget. 


Arsstimmanbeslutadeenligtforslaget.  Det  noteradesatt  Ohrlings  PricewaterhouseCoopers  har  upplyst  att 


auktoriserade  revisorn  Jan  Nystrimfortsaitter  som  huvudansvarig  revisor. 


$  15 


Valberedningen  foreslogfoljande  principerfor  valberedningen 


Styrelsens  ordforande  ska,  snarast  efter  att  de  registrerade  agarforh&llandena  i  bolaget  per  den  30 

99 


september  ar  kanda,  kontakta  de  fyra  rostmassigt  stirsta  registrerade  dgarna  och  be  dem  utse  en  ledamot 


vardera  till  valberedningen.  Aktieagare  som  inte  ar  registrerad  hos  Euroclear  Sweden  och  som  Onskar 


utnyttjasin  raitt,  ska  anmala  detta  till  styrelsens  ordforandesamt  kunna  styrka  agarforhallandet.  Om  nagon 


tillfragad  aktieagare  avstar  fran  att  utse  representant  ska  direfter  foljande  aktieagare  i  storleksordning 


beredas  tillfaille  att  utserepresentant  tills  fyra  agarrepresentanterutsetts.  De  salundautseddaledamdterna 


tillsammans  med  styrelsens  ordforande  som  sammankallande,  ska  utgira  valberedningen.  Namnen  pd  de 


utsedda  ledamoterna  och  uppgift  om  vilken  agare  var  och  en  representerar  ska  offentliggdras  s&  snart 


valberedningen  konstituerats,  dock  senast  sex  m&nader  innan  arsstamman.  Styrelseordf6rande  ska 


sammankalla  valberedningen  fore  oktober  manads  utgang 


m 
Valberedningen  utser  ordforande  inom  sig.  Valberedningens  mandatperiod  stracker  sig  tills  ny 


valberedning  utsetts 


Om  n&gon  aktiebigare  som  inte  ar  represent  terad  i  valberedningen  ar  rostmassigt  storre  an  en  annan 


aktiedigare  som  ar  representerad  i  valberedningen,  harden  rostmassigt  storre  aktie@igaren  raitt  att  utse 


ledamot  till  valberedningen,  varvid  den  ledamot  i  valberedningen  som  representerar  den  rostmassigt 


minsta  agaren  ska  lamna  valberedningen.  Skulle  n&gon  av 
 ledamiterna  1  valberedningen,  innan 


valberedningens  uppdrag  slutforts,  avga  av  annan  anledning  eller  upphora  att  representera  den  aktieagare 


som  utsett  ledamoten  ska  sadan  ledamot,  om  den  som  utsett  ledamoten  sa  begar,  ersittas  av  ny  ledamot 


utsedd  av  aktieagaren 
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Valberedningen  ska  infor  arsstamman  foresla  staimmoordforande,  antal  styrelseledamdter  och 

styrelsesuppleanter,  antal 
 revisorer  och  revisorssuppleanter,  styrelseledamdter,  styrelseordforande, 


styrelsearvoden,  eventuell  ersattning  for  utskottsarbete,  revisorer,  revisorsarvoden  samt  forandringar  av 


instruktionen  for  valberedning  (i  forekommande  fall) 


Arvodefor  valberedningens  arbeteska  inte  utg8  fran  bolaget.Vid  behov  skabolaget  kunna  svara  for  skaliga 


kostnader  som  av  valberedningen  bedims  nidvandiga  for  att  valberedningen  ska  kunna  fullgora  sitt 


uppdrag.  Valberedningen  far  aven  adjungera  ledamiter  till  valberedningen  om  sa  befinns  lampligt; 


adjungeradledamot  ska  dockinte  ha  rdstraitt  i  valberedningen. 


Arsstamman  beslutade  enligt  forslaget. 


$  16 


Styrelsens  firslag  om  bemyndigande  for  styrelsen  att  besluta  om  emission  av  aktier,  konvertibler  eller 


teckningsoptioner  upptogs  till  behandling, 


'Styrelsen  foreslar  att  arsstamman  bemyndigar  styrelsen  att,  vid  ett  eller  flera  tillfallen  fore  nasta 


arsstamma,  med  eller  utan  avvikelse  fran  aktieaigarnas  foretradesratt,  besluta  om  nyemission  av  aktier  eller 


emission  av  konvertibler  eller  teckningsoptioner.  Emission  ska  kunna  ske  mot  kontant  betalning,  apport 


eller  kvittning  eller  i  annat  fall  pa  villkor  som  avses  i  2  kap.  5  8  andra  stycket  1-  -3  och  5  aktiebolagslagen. 


Antalet  aktier,  konvertibler  eller  teckningsoptioner  som  ska  kunna  ges  ut  med  stid  av  bemyndigande  ska 


vara  begransat  pd  sa  sitt  att  antalet  aktier  efter  fulltecknad  nyemission,  fullt  utnyttjande  av 


teckningsoptioner  eller  full  konvertering,  inte  Okar  med  mer  ain  20  procent  av  vid  tidpunkten  for  denna 


kallelse  utest&ende  aktier.  Om  styrelsen  beslutar  om  emission  utan  foretradesratt  for  aktieagare  sa  ska 


skilet  vara  att  kunna  bredda  agarkretsen  eller  mijliggora  intride  for  nya  aktieagare  av  strategiska  skal 


anskaffa  ellermijliggira  anskaffningav  rdrelsekapital,  ikalikviditeteni  aktien,  genomforafiretagsforvarv 


eller  anskaffa  eller  mijliggira  anskaffning  av  kapital  for  foretagsforvarv.  Vid  beslut  om  emissioner  utan 


foretradesraitt  for  aktieigarna  ska  teckningskursen  vara  marknadsmissig  vid  tidpunkten  for 

emissionsbeslutet. 
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Arsstamman  beslutade  med  erforderlig  majoritet  enligt  styrelsens  firslag 


$  17 


Styrelsen  f6reslog  att  &rsstamman  skulle  bemyndiga  den  verkstaillande  direktdren,  eller  den  som  den 


verkstallande  direktoren  i  dvrigt  forordnar,  att  vidta  smarre  justeringar  och  fortydliganden  av  de  pa 


arsstaimman  fattadebesluten  i  den  utstrickning  detta  ar  erforderligt  for  registrering  och  verkstallande  av 

besluten. 


Arsstamman  beslutade  enligtfdrslaget 


$  18 


Arsstamman  avslutades 


Vid  protokollet 
 Justeras 


Joen  Averstad 

Henrik  Larsson 



