PROTOKOLL
fort vid ârsstämma i NOVOTEK AB (publ)

i Malmö den 6 maj 2015

NARVARANDE aktieagare/ ombud:
Se bilaga 1.

§1
Stämman oppnades av styrelsens ordförande Göran Andersson. Till ordförande vid stämman
valdes Ingvar Unnerstam. Det antecknades aft Jonas Hansson utsâgs av ordförande till
protokollforare samt röstraknare.

§2
Efter avprickning av samtliga närvarande aktieagare/ombud uppraftades bifogad forteckning
over närvarande aktieagare, vilken godkandes aft galla som rostlangd vid stämman, bilaga 1.

§3
Beslutades aft godkarina framlagd dagordning

§4
Beslutades att till justeringsman, jamte stämmans ordförande, utse Jan Sellehed och Leif
Andersson.

§5
OrdfOrande noterar aft kallelse till stämman har varit infOrd i Post- och inrikes Tidningar samt
pa bolagets hemsida. Aft kallelse skeft, har annonserats i Dagens Industri den 2 april. Stämman
befanns vara i behorig ordning sammankallad.

§6
Verkställande direktören, Tobias Antius, foredrog om verksamheten. AnfOrandet fOljdes av
frâgor fran stammodeltagarna.
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§7
Framlades àrsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions
berättelse avseende räkenskapsâret 1 januari 2014 31 december 2014, bilaga 2.
-

Revisor Martin Gustafsson redogjorde for revisionsarbetet under verksamhetsret och
revisorernas stallningstagande i revisionsberättelsen.

§8
Beslöts aft
a) fastställa den i rsredovisningen intagna resultat- och balansrakningen samt koncern
resultat- och koncernbalansrakningen per den 31 december 2014.
b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens forslag.
c) bevilja styrelseledamoterna och verkställande direktören ansvarsfrthet fOr forvaithingen av
bolagets angelageiiheter under rakenskapsâret 1 januari 2014 31 december 2014.
-

§9
BeslOts aft styrelsen for tiden intill slutet av nästa ârsstämma skall bestá av fyra av ársstämman
utsedda ledamOter och inga suppleanter.

§ 10
BeslOts aft arvode till de av àrsstämman valda ledamöterna skall utg med sammanlagt
380,000 kr, aft fördelas till styrelseordfOranden med 95,000 kr och 95,000 kr till vardera av de
Ovriga styrelseledamOterna.
BeslOts aft arvode till revisorerna skall utgA mot godkand rakning och i enlighet med styrelsens
forsiag som baseras p en Overenskommelse om en kosthadsnivâ fOr mandatperioden, med
ârlig justering fOr forandringar som materielit páverkar omfattningen av arbetet.
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§ 11
Beslöts att till styrelseledamOter for tiden intill dess nästa ordinarie ârsstänima hâilits välja:
GOran Andersson (ordf.)
Claes Lindqvist
Ingvar Unnerstam
Fredrik Larsson

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

§ 12
Beslöts aft fastställa styrelsens forsiag till riktlinjer fOr bestämmande av iOn och anran ersattning
till verkställande direktOren och andra personer i bolagets ledning, bilaga 3.

§ 13
BeslOts aft till valberedning fOr tiden intill nästa ordinarie trsstämma hállits välja:
GOran Andersson
Fredrik Svensson
Ingvar Unnerstam

(omval)
(omval)
(omval)

Vaiberedningens uppgift är att infOr trsstämman framlagga forslag avseende styrelse och
arvodering av styrelsen.

§14
Inga Ovriga frâgor noterades.

§ 15
FOrkiarades stämman avslutad.
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Vid protokollet:

__nas)Ison
Justeras:

Ing)u1lUnnerstam
Ordförande

Leif A dersson

Bilagor:
Bilaga 1: ROstlangd
Bilaga 2: Arsredovisning
Bilaga 3: Kallelse till ârsstämma 2015-05-06

Jan Sellehed

