
  

 

 

 

Protokoll 

fört vid årsstämma i Bure Equity AB (publ), org. 

nr 556454-8781, den 11 juni 2020 på IVA:s 

Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i 

Stockholm, kl. 13.00 – _______. 

 

§ 1  

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld. 

§ 2  

Patrik Tigerschiöld valdes på förslag av valberedningen till ordförande vid stämman. Noterades 

att Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, utsetts att föra dagens protokoll. 

§ 3  

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes 

som röstlängd vid stämman samt godkändes att övriga närvarande personer som inte var 

aktieägare skulle få vara närvarande.  

§ 4  

Godkändes framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2. 

§ 5  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Durhan. 

§ 6  

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på 

bolagets webbplats, samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman 

förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst. 
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§ 7  

Ordföranden hänvisade till att ett anförande av bolagets verkställande direktör, Henrik 

Blomquist, om bolagets verksamhet och ställning på marknaden, hade varit tillgängligt inför 

stämman på bolagets webbplats.  

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören. 

§ 8  

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och 

koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår. 

Konstaterades att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och 

koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning. 

§ 9  

a) Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och 

balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

 

b) Beslutades att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd 

balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ordinarie 

utdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdagen 

ska vara den 15 juni 2020 och utbetalning beräknas ske den 18 juni 2020. 

 

c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

förvaltningen under räkenskapsåret 2019. Noterades att respektive berörd person inte 

deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet. 

§ 10  

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie 

ledamöter utan suppleanter.  

§ 11  

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 

3 500 000 kronor att fördelas med 2 000 000 kronor till ordföranden och med 300 000 kronor 

till övriga av stämman utsedda ledamöter. 
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§ 12  

Presenterades de av valberedningen föreslagna personerna. 

Utsågs till slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter: 

Carl Björkman, omval 

Carsten Browall, omval 

Bengt Engström, omval 

Charlotta Falvin, omval  

Sarah McPhee, omval 

Patrik Tigerschiöld, omval  

Patrik Tigerschiöld utsågs till styrelseordförande.  

§ 13  

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor till slutet av årsstämman 2021 

utse revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers). Antecknades att Magnus 

Svensson Henryson tills vidare kommer att vara huvudansvarig revisor.  

§ 14  

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt 

godkänd räkning. 

§ 15  

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning 

samt instruktion till valberedningen, Bilaga 3. 

§ 16  

Beslutades att godkänna styrelsens förslag enligt Bilaga 4 om riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare.  
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§ 17  

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i 

enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. 

§ 18  

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens 

förslag, Bilaga 6.  

§ 19  

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.  

§ 20  

Beslutades om bemyndigande till VD eller den VD utser att vidta erforderliga och mindre 

ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.  

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.  
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Vid protokollet: Justeras: 

 

 

_________________________ 

Niklas Larsson 

 

 

_________________________ 

Patrik Tigerschiöld 

  

 

_________________________ 

Erik Durhan 

  

 

 

 


