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Protokoll fört vid årsstämma med 
aktieägarna i ÅF Pöyry AB (publ),  
org. nr 556120-6474, klockan 16.00-
16.25, tisdagen den 28 april 2020 på 
ÅF Pöyrys huvudkontor, 
Frösundaleden 2, Solna  

 

 

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal 
röster för envar röstberättigad. 

  

Styrelsens ordförande Anders Narvinger (närvarande på videolänk) hälsade aktieägarna välkomna. 

Advokaten Tone Myhre-Jensen, som utsetts av styrelsen att öppna årsstämman, öppnade 
årsstämman samt informerade om de särskilda arrangemang som ÅF Pöyry vidtagit vid dagens 
årsstämma med hänsyn till spridningen av coronaviruset. 

Det antecknades att utöver styrelsens ordförande, var även VD Jonas Gustavsson, finanschef Juuso 
Pajunen, styrelseledamot, tillika ordförande i revisionsutskottet, Kristina Schauman, valberedningens 
ordförande Magnus Olofsson, koncernredovisningschef Pernilla Crusenborg samt bolagets 
huvudansvarige revisor Joakim Thilstedt från KPMG, närvarande på videolänk, samt att chefsjuristen 
Susan Gustafsson utsetts att vara sekreterare vid årsstämman. 

 

§ 1 

Det beslutades att välja advokaten Tone Myhre-Jensen att som ordförande leda dagens årsstämma.  

Stämman godkände att funktionärer från bolaget fick närvara vid årsstämman, samt att årsstämman 
skulle direktsänds via bolagets hemsida för de aktieägare som anmält sig till årsstämman. 

Ordföranden informerade att annan ljud- och bildupptagning i övrigt inte var tillåten samt upplystes 
aktieägarna om bolagets behandling av personuppgifter i samband med stämman.  

 

§ 2 

Det beslutades att godkänna förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen enligt 
Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid dagens 
årsstämma.  

Ordföranden informerade om att ett antal utländska aktieägare var företrädda vid stämman genom 
ombud och avseende vissa beslutsförslag lämnat särskilda instruktioner för röstning, och att ett antal 
aktieägare poströstat. 

 

§ 3 

Ordföranden informerade om att ÅF Pöyry, med hänsyn till spridningen av coronaviruset, beslutat att 
anföranden vid dagens årsstämma kommer vara nerkortade eller ersättas av en kortare redogörelse 
av ordföranden samt att VDs anförande kommer ersättas av ett förinspelat anförande som finns 
tillgängligt på bolagets hemsida. 

Det beslutades att godkänna dessa åtgärder samt den dagordning som varit införd i kallelsen till 
årsstämman. 
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Ordföranden informerade om att kallelsen innehållit styrelsens och valberedningens fullständiga 
förslag, men att valberedningen efter kallelsens utfärdande justerat sitt förslag till stämmoordförande 
och styrelsearvode. 

Årsredovisningen och koncernårsredovisningen för 2019, revisionsberättelsen 
koncernrevisionsberättelsen för 2019 samt styrelsens och valberedningens yttranden och 
redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna 
i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades. 

 

§ 4 

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gösta Lemne, ombud för 
stiftelsen Åforsk. 

 

§ 5 

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens 
bestämmelser. 

Det beslutades att godkänna kallelseåtgärderna och förklara årsstämman behörigen sammankallad. 

 

§ 6 

Ordföranden hänvisade till det förinspelade anförande av VD Jonas Gustafsson som finns tillgängligt 
på bolagets hemsida. 

 

§ 7 

Ordföranden hänvisade till den redogörelse för styrelsens, inklusive styrelsens utskotts, arbete under 
det gångna året i ÅF Pöyrys bolagsstyrningsrapport för 2019 som finns intagen i bolagets 
årsredovisning för 2019 och är tillgänglig på bolagets hemsida.  

Ordföranden redogjorde för de sammanfattande slutsatserna i KPMGs revisionsberättelse avseende 
2019 som finns intagen i bolagets årsredovisning för 2019. 

 

§ 8 

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberättelsen för 2019 var framlagda. 

 

§ 9 

Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultat- 
och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2019. 

 

§ 10 

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.  

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet, och 
att samtliga på stämman närvarande aktieägare (även innefattande poströster) biträdde beslutet, 
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med undantag för de aktieägare som i förväg lämnat särskilda instruktioner om nej- respektive 
avståenderöster. 

 

§ 11 

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets vinst skulle disponeras genom att 
balanserade vinstmedel, överkursfond samt årets resultat förs över i ny räkning. 

 

§ 12 a 

Ordföranden hänvisade till valberedningens motiverade yttrande, förslag till beslut under 
dagordningens punkter 12 a-e samt informationen om föreslagna styrelseledamöter som funnits 
tillgänglig för aktieägarna. 

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill dess nästa 
årsstämma hållits skall bestå av nio bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. 

 

§ 12 b 

Ordföranden lämnade upplysningar till årsstämman om vilka uppdrag som de föreslagna 
styrelseledamöterna innehar i andra företag. 

Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Anders Narvinger, Salla Pöyry, Joakim Rubin, 
Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf Södergren valdes, i enlighet med valberedningens förslag, 
att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.  

Det antecknades att arbetstagarrepresentanter i styrelsen under det kommande året är Tomas Ekvall 
och Stefan Löfqvist medan Jessica Åkerdahl och Guojing Chen är arbetstagarsuppleanter i styrelsen. 

 

§ 12 c 

Anders Narvinger valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande. 

 

§ 12 d 

Revisionsbolaget KPMG AB valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till bolagets revisor fram 
till slutet av årsstämman 2021. 

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som 
huvudansvarig revisor.  

 

§ 12 e 

Det beslutades, i enlighet med valberedningens justerade förslag, att styrelsearvode skall utgå med 
1 000 000 kronor till styrelseordföranden och med 400 000 kronor till respektive styrelseledamot. 
Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 75 000 
kronor till var och en av övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att arvode skall 
utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. 
Slutligen ska arvode utgå för arbetet i det nyinrättade projektutskottet med 50 000 kronor till var och 
en av utskottets tre ledamöter. 

Det antecknades att nivåerna för arvode är oförändrat från 2019. 
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Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

 

§ 13 

Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa riktlinjer för VD och övriga ledande 
befattningshavare, Bilaga 2. 

 

§ 14 

Ordföranden informerade om att styrelsens intention är att Konvertibelprogrammet 2020 – i likhet 
med tidigare program – inte ska leda till någon utspädning för ÅF Pöyrys befintliga aktieägare. 
Styrelsen avsikt är därför att när marknaden har stabiliserats, och senast vid årsstämman 2024, 
återkomma med förslag på sådana åtgärder. 

Det antecknades att konvertiblernas räntemarginal fastställts till 2,9 procent. 

Det beslutades, med stöd av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om emission av konvertibler till ÅF 
Pöyrys anställda, Konvertibelprogram 2020. 

Det antecknades att samtliga på årsstämman närvarande aktieägare (innefattande poströster) 
biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner 
om nej- respektive avståenderöster. 

 

§ 15 

Det beslutades, med stöd av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om ändring av bolagsordningen. 

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 5. 

Det antecknades att samtliga på årsstämman närvarande aktieägare (innefattande poströster) 
biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg hade lämnat särskilda instruktioner 
om nej- respektive avståenderöster. 

 

§ 16 

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om att bemyndiga styrelsen att fatta 
beslut om nyemissioner. 

 

§ 17 

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.  
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Vid protokollet 

  

__________________ 
Susan Gustafsson 

 

Justeras: 

 

_________________ 
Tone Myhre-Jensen 

 

 
__________________  
Gösta Lemne 


