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 Protokoll fört vid årsstämma i 
Genova Property Group AB 
(publ), 556864-8116, 
den 15 maj 2017, kl. 10:00–10:10 
i Stockholm. 

  

§ 1 Öppnande av stämman 

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Micael Bile. 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 

Beslutades att välja Fredrik Palm, advokat verksam vid Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. 

Ordförande meddelade att Martin Bengtsson, biträdande jurist vid Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå, för dagens protokoll. 

Det antecknades att stämman godkände närvaro vid stämman av personer som inte 
är aktieägare men som var närvarande i stämmolokalen. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som 
röstlängd vid stämman. 

§ 4 Val av en eller två justeringsmän 

Utsågs Bengt Svensson, representant för Danske Capital, att jämte ordföranden 
justera protokollet. 

§ 5 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets 
webbplats sedan den 11 april 2017 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 
13 april 2017 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska 
Dagbladet den 13 april 2017. Konstaterades därför att stämman var i behörig 
ordning sammankallad. 

§ 6 Godkännande av dagordningen 

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen. 

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016. 
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I anslutning därtill redogjorde Andreas Eneskjöld och Michael Moschewitz kort för 
bolagets verksamhet under föregående räkenskapsår. 

§ 8 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016 

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. 

§ 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt 
fastställd balansräkning 

Beslutades att utdelning lämnas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. 

§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 

Noterades att revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. 

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016. 

Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte 
deltog i besluten avseende den egna ansvarsfriheten. 

§ 9 Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, som intaget i kallelsen, Bilaga 3, att 
styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor per styrelseledamot med undantag för 
styrelseledamot som också är verkställande direktör eller arbetande 
styrelseordförande för bolaget, som ska erhålla en ersättning om 90 000 kronor i 
månaden samt tjänstebilsförmån samt i övrigt i enlighet med styrelsens förslag 
samt tjänstebilsförmån (samt i enlighet med separat uppdragsavtal). Beslutades 
vidare att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot 
och bolaget och förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget samt att 
styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, får 
faktureras genom av styrelseledamot helägt svenskt bolag och att om sådan 
fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande bolagets 
besparing. 

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
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§ 10 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 

Beslutades i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, som intaget i kallelsen, 
bilaga 3, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att 
bolaget ska ha en revisor utan suppleant. 

Beslutades vidare i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, som intaget i 
kallelsen, bilaga 3, om omval av styrelseledamöterna Micael Bile, Andreas 
Eneskjöld, Jan Björk, Knut Ramel och Henrik Raspe samt om nyval av Erika Olsén 
till styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Micael Bile 
omvaldes som styrelseordförande för samma period. 

Beslutades vidare i enlighet med huvudaktieägarnas förslag som intaget i kallelsen, 
bilaga 3, att för perioden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja det 
auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB till huvudansvarig revisor. 
Noterades att auktoriserade revisorn Per Karlsson kommer att fortsätta som 
huvudansvarig revisor. 

Erika Olséns bakgrund och övriga uppdrag presenterades.  

§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 
nyemission av stamaktier 

Beslutades i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, Bilaga 4, att bemyndiga 
styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med 
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 
20 000 000 stamaktier.  

§ 12 Stämmans avslutande 

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga och att nödvändig majoritet för 
samtliga beslut därmed hade uppnåtts. 

Stämman förklarades avslutad. 

* * * 
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