Protokoll fört vid årsstämma i Obducat
Aktiebolag (pub», 556378-5632, den 1 juni
2021.

§
Beslutades att utse Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden
skulle föra protokollet.
Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fatt delta
och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.
Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga
2.
Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av
förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.
§2
Utsågs Håkan Petersson och Henri Bergstrand att justera protokollet.
§3
Bifogad förteckning över deltagande aktieägare, Bilaga 4, godkändes att gälla såsom röstlängd vid
stämman.
§4
Beslöts att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning Rhstämman.
§5
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.
§6
Antecknades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncemrevisionsberättelse -för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits

tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§7
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansrälmingen
i framlagt skick.

§8
Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning ska lämnas
och att resultatet för räkenskapsåret 2020 ska balanseras i ny räkning.
§9
Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattade.
§ 10
Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000
kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Därutöver ska var och en av ledamöterna i
revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode
om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver
normalt årligt styrelsearbete, ska liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig
marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i
utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget.
Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
§11
Beslöts att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en
ordinarie revisor med en suppleant.
§12
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Patrik Lundström,
Jarl Hjä'rre och Henri Bergstrand. Vidare nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet
av nästa årsstämma Magnus Breidne, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Segerblom.
Beslöts vidare att nyvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.
Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes auktoriserade revisorn Mats
Pålsson. Till revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisorn Petter Rankell.
Beslöts om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
§13
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget
och på bolagets webbplats.
Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§14
Antecknades att styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 5, framlagts genom
att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.
Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Vid protokollet:

Justeras:

§ 14
Antecknades att styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 5, framlagts genom
att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.
Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Vid protokollet:

Christian Lindli
Justeras:

Håkan Petersson

Henri Bergstrand
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CDEtSHSIRTRcSRÿPQHSUÈHÿDVVÿDIFGiDVÿehHTUVTDRÿfTRIhgÿFWEaUÿVTEEÿGHIPQHDRISÿFTIÿ̀HUUVWXXDRÿSEESHÿFTIÿISRRSU
PQHhTRISHÿISRÿUGXÿFDEtSHSIRTRcSRÿTUVWEESVÿDRFTUDHA
ÿ
ÿhÿÿijÿiÿkldmnlop
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Obducat tillhanda senast måndagen den 31 maj 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier
i Obducat AB (publ), org.nr 556378-5632, vid årsstämma den 1 juni 2021. Rösträtten utövas på det
sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägare

Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är
behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens
beslut
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och
samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-post

Gör så här:
•
•
•
•

•
•

Fyll i uppgifter ovan.
Markera valda svarsalternativ nedan.
Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Ifyllt
formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till investorrelations@obducat.com.
Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska
underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en
aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en
juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en
juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i
eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid
respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att
markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller
1

ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett
formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade
formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit
bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Obducat tillhanda
senast måndagen den 31 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med måndagen den 31 maj 2021
genom att kontakta Obducat enligt ovan.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på Obducats webbplats. Det fullständiga
underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.
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Årsstämma i Obducat AB (publ) den 1 juni 2021
Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive
valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.
1. Val av ordförande vid stämman
Ja ☐

Nej ☐

2. Val av en eller två justeringsmän
2.1 Håkan Petersson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar
Ja ☐

Nej ☐

2.2 Henri Bergstrand eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar
Ja ☐

Nej ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐

Nej ☐

4. Godkännande av dagordning
Ja ☐

Nej ☐

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐

Nej ☐

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja ☐

Nej ☐

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Ja ☐

Nej ☐

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
a) Patrik Lundström

Ja ☐ Nej ☐

b) Jarl Hjärre

Ja ☐ Nej ☐

c) Henri Bergstrand

Ja ☐ Nej ☐

d) André Bergstrand

Ja ☐ Nej ☐

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10.1 Styrelsearvode
Ja ☐

Nej ☐

10.2 Revisorsarvode
Ja ☐

Nej ☐
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11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter
11.1 Antalet styrelseledamöter
Ja ☐

Nej ☐

11.2 Antalet styrelsesuppleanter
Ja ☐

Nej ☐

11.3 Antal revisorer
Ja ☐

Nej ☐

11.4 Antal revisorssuppleanter
Ja ☐

Nej ☐

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende
valberedning
12.1 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
a) Omval av Jarl Hjärre som styrelseledamot

Ja ☐ Nej ☐

b) Omval av Patrik Lundström som styrelseledamot

Ja ☐ Nej ☐

c) Omval av Henri Bergstrand som styrelseledamot

Ja ☐ Nej ☐

d) Nyval av Magnus Breidne som styrelseledamot

Ja ☐ Nej ☐

e) Nyval av Lars Montelius som styrelseledamot

Ja ☐ Nej ☐

f) Nyval av Håkan Petersson som styrelseledamot

Ja ☐ Nej ☐

g) Nyval av Björn Segerblom som styrelseledamot

Ja ☐ Nej ☐

h) Nyval av Henri Bergstrand som styrelseordförande

Ja ☐ Nej ☐

i)

Omval av Mats Pålsson som ordinarie revisor

Ja ☐ Nej ☐

j)

Omval av Petter Rankell som revisorssuppleant

Ja ☐ Nej ☐

12.2 Beslut avseende valberedning
Ja ☐

Nej ☐

13. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Ja ☐

Nej ☐

14. Beslut om emissionsbemyndigande
Ja ☐

Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till
fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
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Ange punkt eller punkter,
använd siffror:
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Obducat AB (publ)
Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)
Årsstämma 1 juni 2021

A-aktier
Företrädda aktier
Företrädda röster
Antal aktier i bolaget

3 953 233
39 532 330,0
3 990 152

Agendapunkt
För

B-aktier

PREF A

PREF B

Totalt

3186344

0

0

7 139 577

3186344
136 341 508

0

0

42 718 674
142 458 837

Röster
Emot

15

2 127 162

Ej avgivna

För

Aktier
Emot

Ej avgivna

För

% aktiekapitalet
Emot

Ej avg.

1. Val av ordförande vid stämman
42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42718674

7139577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

29,000%

0,000%

0,986%

2. Val av en eller två justeringsmän
2.1 Håkan Petersson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar
2.2 Henri Bergstrand eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
41 313 674

1 405 000

5 734 577

1 405 000

4. Godkännande av dagordning
42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

29,987%

0,000%

0,000%

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
a) Patrik Lundström
b) Jarl Hjärre
c) Henri Bergstrand
d) André Bergstrand
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10.1 Styrelsearvode
10.2 Revisorsarvode
42 718 674
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11.1 Antalet styrelseledamöter
42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

42 718 674

7 139 577

29,987%

0,000%

0,000%

11.2 Antalet styrelsesuppleanter
11.3 Antal revisorer
11.4 Antal revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
12.1 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
a) Omval av Jarl Hjärre som styrelseledamot
b) Omval av Patrik Lundström som styrelseledamot
c) Omval av Henri Bergstrand som styrelseledamot
d) Nyval av Magnus Breidne som styrelseledamot
e) Nyval av Lars Montelius som styrelseledamot
f) Nyval av Håkan Petersson som styrelseledamot
g) Nyval av Björn Segerblom som styrelseledamot
h) Nyval av Henri Bergstrand som styrelseordförande
i) Omval av Mats Pålsson som ordinarie revisor
j) Omval av Petter Rankell som revisorssuppleant
12.2 Beslut avseende valberedning
13. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
14. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning
av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om
mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut
ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av
bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.
Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering därav.

