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Protokoll fört vid extra stämma med 

aktieägarna i ÅF AB (publ), org. nr. 

556120-6474, klockan 16.00 onsdagen 

den 16 januari 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 stämman och hälsade aktieägarna välkomna. 

 

§ 1 

Det beslutades att välja styrelsens ordförande Anders Narvinger att som ordförande leda dagens 

stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat ÅFs chefsjurist Jacob Landén att föra dagens 

protokoll. 

 

§ 2 

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens stämma. 

Stämman godkände att den förteckning över vissa utländska aktieägares 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 stämman.  

 

§ 4 

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonathan Schönbäck och 

Marianne Nilsson. 

 

§ 5 

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Post- och Inrikes Tidningar 

den 19 december 2018 och att kallelsen publicerats på bolagets webb den 18 december 2018. Vidare 

att det i Dagens Industri den 19 december 2018 annonserats att kallelse skett. Stämman fann att den 

blivit behörigen sammankallad. 

§ 6 

Beslutades med erforderlig majoritet att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, punkt 6 i 

kallelsen till stämman.  
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§ 7 

Den 10 december 2018 offentliggjorde bolaget ett offentligt uppköpserbjudande avseende Pöyry PLC 

(det ”Offentliga Uppköpserbjudandet”). I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman med 

erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen: 

dels att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av 

nya A- och B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid det totala antalet aktier som 

kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt 

bolagsordningen och som högst ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om 

cirka 2 790 miljoner kronor (före transaktionskostnader); och  

dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram 

till årsstämman 2019, besluta om nyemission av högst 6 576 866 nya B-aktier till en teckningskurs 

om 184,03 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 

företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av B-aktier till vissa nuvarande aktieägare i Pöyry PLC 

som i samband med det Offentliga Uppköpserbjudandet åtagit sig att direkt eller indirekt teckna aktier 

i ÅF. 

Utöver vad som angivits ovan ska nyemission av aktier ske på de villkor som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades också att vidta de mindre justeringar i 

bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband med 

registrering vid Bolagsverket. 

Syftet med bemyndigandena är att använda emissionslikviden från emissionerna till att reducera 

bolagets skuldsättning efter genomförande av det Offentliga Uppköpserbjudandet. Utnyttjande av 

bemyndigandet förutsätter således att det Offentliga Uppköpserbjudandet fullföljts. 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot förslaget om bemyndigande avseende den 

Riktade Emissionen. 

 

§ 8 

På förslag av valberedningen beslutades, villkorat av och med ikraftträdande först efter det att det 

Offentliga Uppköpserbjudandet fullföljts och den Riktade Emissionen registrerats vid Bolagsverket, 

följande. 

a) Styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av 9 stämmovalda ledamöter utan suppleanter. 

b) Den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla styrelsearvode och arvode för eventuellt 

utskottsarbete för tiden från det att bolagsstämmans beslut under denna punkt 8 träder 

ikraft i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2018 i proportion 

till mandatperiodens längd. Till de vid årsstämman 2018 valda styrelseledamöterna utgår 

arvode oförändrat i enlighet med beslutet på årsstämman 2018. 

c) Henrik Ehrnrooth valdes till styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde att man ansåg att Henrik Ehrnrooth borde varit 

närvarande på stämman. 

§ 9 

Det beslutades med erforderlig majoritet att i enlighet med styrelsens förslag, villkorat av och med 

ikraftträdande först efter det att det Offentliga Uppköpserbjudandet fullföljts, ändring av 

företagsnamnet genom ändring bolagsordningens § 1. Det nya namnet ska vara ÅF Pöyry AB. 
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§ 10 

Ordföranden förklarade stämman avslutad.  

 

Vid protokollet 

  

 

Jacob Landén 

 

Justeras: 

 

 

Anders Narvinger 

 

 

Jonathan Schönbäck Marianne Nilsson 


