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Protokoll fört vid årsstämma med 
aktieägarna i ÅF Pöyry AB (publ),  
org. nr 556120-6474, klockan 16.00 
onsdagen den 15 maj 2019 på 
bolagets huvudkontor, Frösundaleden 
2, Solna  

 

 

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal 
röster för envar röstberättigad. 

  

Styrelsens ordförande Anders Narvinger öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. 

 

§ 1 

Det beslutades att välja styrelsens ordförande Anders Narvinger att som ordförande leda dagens 
stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat ÅF Pöyrys bolagsjurist Rickard Dahlgren att föra 
dagens protokoll. 

 

§ 2 

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens årsstämma. 
Stämman godkände att den förteckning över vissa utländska aktieägares nejröster och 
avståenderöster i vissa frågor som överlämnats till stämmans ordförande intas som bilaga till 
röstlängden. 

 

§ 3 

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare 
varit införd i kallelsen till årsstämman.  

 

§ 4 

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Patrik Erblad och Johan 
Strandberg. 

 

§ 5 

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Post- och Inrikes Tidningar 
den 12 april 2019 och att kallelsen publicerats på bolagets webb den 11 april 2019. Vidare att det i 
Dagens Industri den 12 april 2019 annonserats att kallelse skett. Stämman fann att den blivit 
behörigen sammankallad. 

§ 6 

Verkställande direktören Jonas Gustavsson höll ett anförande om bolagets verksamhet. Tillfälle gavs 
för aktieägarna att ställa frågor. 

 



 
 

 

  Page 2 (4) 

 

§ 7 

Styrelsens ordförande Anders Narvinger höll anförande om styrelsens, inklusive 
ersättningsutskottets och revisionsutskottets, arbete under det gångna året. 

 

§ 8 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen 
och revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ledande befattningshavare som gällt sedan 
föregående årsstämma följts, lades fram. 

 

§ 9 

Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultat- 
och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2018. 

 

§ 10 

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. Det antecknades att beslutet 
antogs med erforderlig majoritet och att varken styrelseledamöter som representerade egna eller 
andras aktier eller den verkställande direktören deltog i beslutet. 

 

§ 11 

Det antecknades att styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdisposition 
presenterades och lades fram tillsammans med styrelsens motiverade yttrande, varefter det 
beslutades att - i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta 
förslag - till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skall disponeras sålunda, att till aktieägarna 
utdelas 5 kronor per aktie, samt att återstående vinstmedel balanseras i ny räkning.  

Avstämningsdag för vinstutdelning fastställdes till fredagen den 17 maj 2019. 

 

§ 12 a 

Valberedningens ordförande Magnus Olofsson lämnade en redogörelse för valberedningens arbete 
och motiverade yttrande, förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelsen 
och revisorerna samt förslag avseende valberedning.  

Det beslutades att styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits skall bestå av nio 
bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. 

 

§ 12 b 

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden 
intill dess nästa årsstämma hållits omvälja Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, 
Anders Narvinger, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf Södergren. Salla Pöyry 
valdes till ny ledamot. Det noterades att Maud Olofsson hade avböjt omval. Det beslutades att 
omvälja Anders Narvinger som styrelsens ordförande.  
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Noterades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen under det kommande året är Tomas Ekvall och 
Stefan Löfqvist medan Jessica Åkerdahl och Guojing Chen är arbetstagarsuppleanter i styrelsen. 

 

§ 12 c 

Revisionsbolaget KPMG AB utsågs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2020.  

 

§ 12 d 

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode (inräknat ersättning för 
utskottsarbete) skall utgå med 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och med 400 000 kronor till 
respektive styrelseledamot. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 175 000 kronor till 
ordföranden och 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet 
beslutades att arvode skall utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en 
av övriga ledamöter. Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning. 

 

§ 13 

Det beslutades att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 
enligt styrelsens förslag, Bilaga 2. 

 

§ 14 

Det beslutades med erforderlig majoritet att anta Personalkonvertibelprogram 2019 enligt styrelsens 
förslag redovisat i kallelsen till stämman och de konvertibelvillkor som utgör bilaga till kallelsen. I 
beslutet ingick att styrelsen bemyndigades av årsstämman att genomföra återköp av egna aktier av 
serie B motsvarande det antal aktier som kan komma att konverteras till under programmet. 
Årsstämman beslöt även att minska aktiekapitalet genom indragning av aktier motsvarande det antal 
aktier som sålunda återköps. Syftet med styrelsens föreslagna möjligheter att förvärva egna aktier 
samt beslut om minskning av aktiekapitalet är att motverka möjliga utspädningseffekter av 
konvertibelprogrammet.  

Bemyndigandet till styrelsen innebär att styrelsen under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen, äger fatta beslut om förvärv av aktier av serie B motsvarande högst 2 procent av 
samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris 
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet om att bolagets aktiekapital ska minskas för 
avsättning till fri fond (fritt eget kapital) genom indragning av de aktier av serie B som kan komma att 
förvärvas enligt det föreslagna bemyndigandet ovan och att den minskningen ska avse minst 0 kr (0 
aktier) och som mest 5 610 425 kr (2 244 170 aktier). 
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§ 15 

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, före årsstämman 2020 besluta om nyemission 
av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant 
betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på 
marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 10 
procent av totalt antal aktier vid tidpunkten för bemyndigandet. 

 

§ 16 

Styrelseordföranden Anders Narvinger tackade styrelsens ledamöter, ledningen och övriga 
medarbetare för arbetet under det gångna året. Han framförde ett särskilt tack till avgående 
styrelseledamöterna Maud Olofsson, Gunnar Parkefeldt och Anders Toll. 

Därefter förklarade ordföranden årsstämman avslutad.  

 

Vid protokollet 

  

__________________ 
Rickard Dahlgren 

 

Justeras: 

 

_________________ 
Anders Narvinger 

 

 
__________________    __________________ 
Patrik Erblad     Johan Strandberg 


