PROTOKOLL
fort vid rsstämma i NOVOTEK AB (pubi)
i Malmö den 9 maj 2016

NARVARANDE aktieagare/ombud:
Se bilaga 1.

§1
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Andersson. Till ordförande vid stämman
valdes Ingvar Unnerstam. Det antecknades att Jonas Hansson utsàgs av ordförande till
protokollforare samt rösträknare.

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

§3
Beslutades att godkanria framlagd dagordning

§4
Beslutades att till justeringsmän, jämte stämmans ordförande, utse Tommy Persson och Zoran
Jojic.

§5
Ordförande noterar att kallelse till stämman har varit införd i Post- och inrikes Tidningar samt
pa bolagets hemsida. Att kallelse skett, har annonserats i Dagens Industri den 2 april. Stämman
befanns vara i behorig ordning sammankallad.
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§6
Verkställande direktören, Tobias Antius, foredrog om verksamheteri. Anförandet följdes av
frâgor fr?in stammodeltagarna.

§7
Framlades rsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions
berättelse avseende rakenskapsâret 1 januari 2015 31 december 2015, bilaga 2.
-

Revisor Mats-Ake Andersson redogjorde for revisionsarbetet under verksanihetsiret och
revisorernas ställningstagande i revisionsberättelsen.

§8
Beslöts att:
a) fastställa den i irsredovisningen intagna resultat- och balansrakningen samt koncern
resultat- och koncernbalansrakningen per den 31 december 2015.
b) disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens forslag.
c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet for forvaltningen av
bolagets angelagenheter under rakenskapsàret 1 januari 2015 31 december 2015.
-

§9
Beslöts att styrelsen for tiden intill slutet av nästa ârsstämma skall bestâ av fyra av àrsstämman
utsedda ledamöter och inga suppleanter.
Noterades att Mazars SET Revisionsbyr AB (med huvudansvarig revisor Mats-Ake
Andersson) valdes 2014 for en period om fyra ár.

§ 10
Beslöts att arvode till de av ârsstämman valda ledamöterna skall utgt med sammanlagt
380,000 kr, att fördelas till styrelseordforanden med 95,000 kr och 95,000 kr till vardera av de
övriga styrelseledamoterna.
BeslOts att arvode till revisorerna skall utg mot godkand rakning och i enlighet med styrelsens
forslag som baseras pa en överenskommelse om en kostnadsniva for mandatperioden, med
árlig justering fOr forandringar som materiellt paverkar omfattningen av arbetet.

3

§ 11
Beslöts att till styrelseledamoter for tiden intill dess nästa ordinarie rsstämma hàllits välja:
(omval)

Göran Andersson (ordf.)
Claes Lindqvist
Ingvar Unnerstam
Fredrik Larsson

(omval)
(omval)
(omval)

Joakim Sandström, ombud for Sveriges Aktiesparares Riksförbund, uppmanade till en bättre
konsfordelning.

§ 12
Beslöts att fastställa styrelsens forslag till riktlinjer for bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, bilaga 3.
Joakim Sandström, ombud for Sveriges Aktiesparares Riksförbund, uppmanade att ange taket
for rorliga ersätthingarna i forslag till riktlinjer for ersättning till ledande befattningshavare.

§ 13
Beslöts att till valberedning for tiden intill nästa ordinarie trsstämma hállits välja:
Görari Andersson
Ingvar Urinerstam
Person som representant for foretag som vid mtnadsskiftet
september/oktober äger mer an 10 % av kapitalet i Novotek AB

(omval)
(omval)
(nyval)

Valberedningens uppgift är att inför àrsstämman framlagga forslag avseende styrelse och
arvodering av styrelsen.
Joakim Sandström, ombud for Sveriges Aktiesparares Riksförbund, uppmanade att följa Svensk
kod for bolagsstyrning vad galler sammansättning av valberedningen.
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§ 14
Inga ovriga frâgor noterades.

§ 15
Förklarades stämman avslutad

Vid protokollet:

Justeras:

ingvaAnnerstam
Ordförande

Tommy Persson

Bilagor:
Bilaga 1: Rostlangd
Bilaga 2: Arsredovisning
Bilaga 3: Kallelse till ârsstämma 2016-05-09

Zoran Jojic

