
  

Protokoll fört vid årsstämma i 
myFC Holding AB (publ), org. nr 
556942-1612, den 10 juni 2021. 

 

§ 1  Val av ordförande vid årsstämman 
Styrelsens ordförande, Ulf Henning, valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet 
med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Ulf Henning att föra protokollet vid 
årsstämman. 
 
Det noterades att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman 
endast genom poströstning. 
 
Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som 
omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 
26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor, Bilaga 1.  

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom 
föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster, 
godkändes som röstlängd vid årsstämman, Bilaga 2. Antecknades att 0,40 procent av 
aktierna och rösterna i bolaget var företrädda vid årsstämman.  

§ 3 Val av en eller två justeringsmän  
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet, jämte 
ordföranden, skulle justeras av Mattias Kirvesniemi. 

§ 4 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad 
Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 
7 maj 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2021 samt 
att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Årsstämman 
konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad. 

§ 5 Godkännande av dagordning 
Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 3. 

§ 6  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 har framlagts genom 
att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, 
www.myfc.se. 

§ 7 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen 
samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt 
koncernbalansräkningen. 

This !le is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
B893F66864F7440C90BF95DEBCB9F3A3



 

 

§ 7 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen  
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte 
lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. 

§ 7 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande 
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2020. 

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog 
i beslutet såvitt avsåg dem själva. 

§ 8  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer 
Årsstämman beslutade, att styrelsen tillsvidare ska bestå av tre ledamöter. Vidare 
beslutades det, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett 
registrerat revisionsbolag.  

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna 
 Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska 

uppgå till sammanlagt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande 
och 100 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Beslutades vidare att 
ersättning inte ska utgå för utskottsarbete. Noterades att styrelseledamot som uppbär 
ersättning från bolaget på grund av anställning inte ska erhålla styrelsearvode, vare sig 
i moderbolag eller i dotterbolag. 

 Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor 
ska utgå enligt godkänd räkning. 

§ 10 Val av styrelseledamöter och revisor 
 Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ulf 

Henning, Johnny Bräster och Klaus Wiemers till styrelseledamöter för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. Ulf Henning omvaldes till styrelseordförande i enlighet med 
valberedningens förslag. 

 Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av 
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus 
Lagerberg kommer att vara huvudansvarig revisor. 

§ 11 Beslut om instruktion för valberedning 
 Årsstämman beslutade om instruktion för valberedning, Bilaga 4. 

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler 

 Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för 
styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler, Bilaga 5. 

§ 13 Beslut att se över annonsering för årsstämman 
 Årsstämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över annonseringsmöjligheter 

inför årsstämman. 
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Samtliga signaturer är digitala. 
 
Vid protokollet: Ulf Henning  
 
Justeras: Mattias Kirvesniemi 
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Bilaga 1 

Redovisning av poströster (26 § 2020:198)           

Beslut Röster för Röster mot 

Antalet röster 
som aktieägare 
som upptagits i 
röstlängden har 
avstått från att 
avge 

Antalet aktier 
för vilka röster 
har avgetts 

Andel av 
aktiekapitalet 
som aktier, för 
vilka röster har 
avgetts, 
representerar 

1. Val av ordförande vid årsstämman 696 494 0  696 494 0,40 % 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 696 494 0  696 494 0,40 % 
3. Val av en eller två justeringsmän 696 494 0  696 494 0,40 % 
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad 696 494 0  696 494 0,40 % 
5. Godkännande av dagordning 696 494 0  696 494 0,40 % 

7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 696 494 0  696 494 0,40 % 
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt 
den fastställda balansräkningen 696 494 0  696 494 0,40 % 
7c a. Beslut om ansvarsfrihet åt Johnny Bräster 42 000 0 654 494 696 494 0,40 % 
7c b. Beslut om ansvarsfrihet åt Alexander Guy 42 000 0 654 494 696 494 0,40 % 
7c c. Beslut om ansvarsfrihet åt Klaus Wiemers 42 000 0 654 494 696 494 0,40 % 
7c d. Beslut om ansvarsfrihet åt Markus Hermanek 42 000 0 654 494 696 494 0,40 % 
7c e. Beslut om ansvarsfrihet åt Michael Glantz 42 000 0 654 494 696 494 0,40 % 
7c f. Beslut om ansvarsfrihet åt Ulf Henning 42 000 0 654 494 696 494 0,40 % 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer 696 494 0  696 494 0,40 % 
9a. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna 696 494 0  696 494 0,40 % 
9b. Fastställande av arvoden åt revisorerna 696 494 0  696 494 0,40 % 
10a. Omval av Ulf Henning som styrelseledamot 696 494 0  696 494 0,40 % 
10b. Omval av Klaus Wiemers som styrelseledamot 696 494 0  696 494 0,40 % 
10c. Omval av Johnny Bräster som styrelseledamot 696 494 0  696 494 0,40 % 
10d. Nyval av [•] som styrelseledamot  696 494 0  696 494 0,40 % 
10e. Omval av Ulf Henning som styrelseordförande 696 494 0  696 494 0,40 % 
10f. Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor 
med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor 696 494 0  696 494 0,40 % 
11. Beslut om instruktion för valberedning 696 494 0  696 494 0,40 % 
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 42 000 0 654 494 696 494 0,40 % 
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Bilaga 2 

Röstlängd vid årsstämma den 10 juni 2021 i myFC Holding AB (publ) 
Samtliga röster har avgetts per post i enlighet med 20 och 22 § lag (2020:198) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

    
Namn Röster/aktier Ombud  
Johnny Bräster 267 305   
Ulf Henning 266 285   

Michael Glantz 108 904   

Mattias Kirvesniemi 42 000   
Klaus Wiemers 12 000   

    
    
Antal företrädda aktier/röster 696 494 
Totalt antal aktier/röster 174 790 218 
Närvaro 696 494 
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Bilaga 3 

Förslag till dagordning 
1. Val av ordförande vid årsstämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
7. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen, 

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 
samt 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer 
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna 
10. Val av styrelseledamöter och revisor 
11. Beslut om instruktion för valberedning 
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler
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Bilaga 4 

Punkt 11 – Beslut om instruktion för valberedning 
Det föreslås att årsstämman beslutar om principer för tillsättande av valberedning och 
instruktion för valberedningen enligt nedan. Dessa ska gälla till dess att beslut om ändring fattas 
av bolagsstämma. 

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre till 
röstetalet största aktieägarna i bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB 
per den sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation 
som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till 
röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats 
i Euroclear Sweden AB:s register eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en 
skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig 
hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande har som uppdrag att kontakta de 
största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara 
adjungerad till valberedningen. 

Om någon av de tre till röstetalet största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot till 
valberedningen övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande 
största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. 

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som 
representerar den till röstetalet största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelseledamöter kan ingå i 
valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Verkställande direktören 
eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot i valberedningen. Minst en av 
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt 
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. 

Namnen på valberedningens ledamöter och den aktieägare de utsetts av ska offentliggöras så 
snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. 
Valberedningen utses för en mandattid fram till dess att en ny valberedning utsetts. 

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan 
att i stället utgöra ledamot i valberedningen. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från 
valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt 
uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid 
utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse 
sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett 
eller avstått från att utse ledamot av valberedningen 

I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter 
i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter 
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som 
tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska ha rätt att utse ledamöter. Om inte 
särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast 
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader 
före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart 
sådana har skett. 
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Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. 
I uppdraget ingår att valberedningen ska utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt 
arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: 

• ordförande vid stämman, 
• antal styrelseledamöter och revisorer, 
• val av styrelseledamöter och styrelseordförande, 
• arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna 

samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete, 
• val av revisor, 
• arvodering av revisor, och 
• i den mån så anses erforderligt, ändringar i principerna för tillsättande av valberedning 

samt instruktionen för valberedning. 

Valberedningens förslag ska tillställas bolaget genom dess styrelseordförande i god tid inför 
bolagets utfärdande av kallelse till årsstämma. 

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som 
ska förekomma vid bolagsstämman. 

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta 
bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.
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Bilaga 5 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller 
genom kvittning, eller eljest med villkor. 

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, 
alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller i övrigt söka extern finansiering. Emission 
som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans 
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 
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