
 

 

L
E

G
A

L
#

95
83

8
74

v4
 

 Protokoll fört vid årsstämma med 
aktieägarna i BE Group AB (publ), 
org. nr. 556578-4724, fredagen den 
26 april 2013 i Malmö 

 

 

§ 1  Stämmans öppnande 

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg, som hälsade de 
närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman. Godkände stämman i samband 
härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman. 

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, 
advokat Hans Petersson. 

 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 

Beslutade stämman att utse Anders Ullberg att som ordförande leda dagens 
stämmoförhandlingar. 

 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade 
inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom 
röstlängd vid stämman. 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen. 

 

§ 5 Val av två protokolljusterare 

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Fredrik Ahlin, representerande IF 
Skadeförsäkring AB , och Jan Andersson, representerande Swedbank Roburs fonder. 

 

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Upplystes att kallelse till stämman skett den 27 mars 2013 genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annonser om att 
kallelse har skett samma dag varit införda i Svenska Dagbladet och Sydsvenska 
Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. 
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§ 7 Framläggande av a) årsredovisning och revisionsberättelse samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, b) styrelsens förslag till 
dispositioner av bolagets resultat, c) revisorsyttrande huruvida gällande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt d) 
styrelsens förslag enligt punkterna 15-17 på dagordningen 

Upplystes att årsredovisning för bolaget och koncernen, med tillhörande balans- och 
resultaträkning för räkenskapsåret 2012 samt styrelsens förslag till dispositioner av 
bolagets resultat, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets 
hemsida sedan den 26 mars 2013 och utsänts till samtliga aktieägare som så begärt samt 
fanns tillgänglig vid stämman. 

Upplystes vidare att revisorsyttrandet huruvida gällande riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare har följts, samt styrelsens fullständiga förslag enligt 
punkterna 15-17 på dagordningen, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets 
hemsida sedan den 5 april 2013 och skickats till samtliga aktieägare som så begärt samt 
delats ut vid dagens stämma. Vad avser styrelsens förslag enligt punkterna 15-17 på 
dagordningen noterades att det huvudsakliga innehållet i dessa även framgått av 
kallelsen till årsstämman.  

Beslutade stämman att samtliga handlingar enligt punkt 7 på dagordningen därmed 
skulle anses vara i laga ordning framlagda vid stämman. 

Auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson redogjorde för revisorernas arbete och 
föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012. 

 

§ 8 Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete 

Redogjorde ordföranden för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under 
verksamhetsåret 2012. 

Redogjorde Lars Olof Nilsson, ordförande i revisionsutskottet, för revisionsutskottets 
arbete under verksamhetsåret 2012.  

 

§ 9 Verkställande direktörens redogörelse 

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Kimmo Väkiparta för 
föredragning avseende verksamhetsåret 2012.  
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§ 10 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen 
ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 
31 december 2012. 

 

§ 10 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen 

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat 
finns angivet i årsredovisningen samt redogjorde ordföranden för bakgrunden till 
styrelsens förslag. Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående 
vinstmedel, nämligen; 

 

 

 

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att: 

 
i ny räkning balanseras 465 382 959 kronor 

summa  465 382 959 kronor 

 

Beslutades därvid att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2012.  

 

§ 10 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
 direktören 

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del, samt 
att beslutet om ansvarsfrihet för verkställande direktören avser Roger Johansson för 
perioden till och med den 30 oktober 2012 och Kimmo Väkiparta för tiden därefter. 

 
  

balanserade vinstmedel 679 753 294 kronor 

årets resultat -214 370 335 kronor 

summa   465 382 959 kronor 
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§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Redogjorde Bengt Stillström, ordförande i valberedningen, för valberedningens arbete 
inför årsstämman 2013 och presenterade bakgrunden till valberedningens förslag till 
antal styrelseledamöter. 

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex 
ledamöter utan suppleanter. 

 

§ 12 Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor 

Redogjorde Bengt Stillström för valberedningens förslag till arvode till 
styrelseledamöter och revisor. 

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska 
utgå med ett sammanlagt belopp om 1 470 000 kronor, varav 420 000 kronor till 
ordföranden och 210 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som 
inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ordföranden 
för revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter av 
revisionsutskottet oförändrat ska erhålla 40 000 kronor vardera samt att oförändrat 
ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska 
utgå enligt godkänd räkning 

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelseledamot under 
tillämpliga förutsättningar ska kunna fakturera sitt styrelsearvode genom ett av 
ledamoten helägt aktiebolag. 

 

§ 13 Val av styrelse 

Presenterade Bengt Stillström valberedningens förslag till styrelse för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma, varvid framgick att valberedningen föreslagit omval av 
styrelseledamöterna Anders Ullberg, som även föreslagits omväljas som styrelsens 
ordförande, Roger Bergqvist, Marita Jaatinen, Lars Olof Nilsson och Petter Stillström 
samt nyval av Jörgen Zahlin. Upplystes att Cecilia Edström har avböjt omval. 

Antecknades att de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag skulle anses 
såsom föredragna vid stämman. 

Presenterade sig Jörgen Zahlin. 

Beslutade stämman om val av styrelse och styrelseordförande i enlighet med 
valberedningens förslag. 

Noterades att arbetstagarorganisationerna meddelat att Thomas Berg och Kerry 
Johansson kvarstår som ledamöter i styrelsen. 
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§ 14 Val av revisor 

Redogjorde Bengt Stillström för valberedningens förslag till revisor för kommande 
mandatperiod.  

Beslutade stämman att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja 
revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. Noterades att KPMG informerat 
bolaget att auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson fortsatt kommer vara 
huvudansvarig revisor. 

 

§ 15  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.  

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av 
egna aktier med anledning av beslut om aktiesparplan 2011 

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till 
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning 
av beslut om aktiesparplan 2011 enligt Bilaga 3. 

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av 
egna aktier 

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till 
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i samband med 
mindre företagsförvärv enligt Bilaga 4, varvid det noterades att det högsta antalet aktier 
som kan överlåtas uppgår till ungefär 540 000 aktier.  

 
Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. 
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§ 18 Stämmans avslutande 

Bereddes aktieägarna tillfälle till frågor. 

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.  

 

Vidare förekom ej. 

 Som ovan: 

  

 _______________________ 
 Hans Petersson 

Justeras: 

 

_______________________ 
Anders Ullberg 

 

______________________ 
Fredrik Ahlin 

 

_______________________ 
Jan Andersson 










