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Protokoll fört vid årsstämma i Empir 
Group AB, org.nr 556313-5309, den 
12 maj 2022 hos Advokatfirma DLA 
Piper, Sveavägen 4 i Stockholm 

 

1 Stämmans öppnande 

Stämman öppnades av Anna Berntorp, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna och förklarade 
stämman öppnad. 

2 Val av ordförande vid stämman 

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att utse advokat Anna Berntorp till ordförande vid 
bolagsstämman. Anna Berntorp uppdrog åt Samira Bandick att föra protokollet vid stämman. 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Bilagd förteckning över närvarande och till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda 
aktieägare, med ombud och de antal aktier dessa representerade, fastställdes som röstlängd vid stämman, 
Bilaga 1.  

4 Godkännande av dagordning 

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som intagits i kallelsen. 

5 Val av en eller två protokolljusterare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leo Gillholm, representerandes Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund.  

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Det antecknades att kallelse till bolagsstämma skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att 
kallelse publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 samt att annons om att kallelse skett var 
införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades på bolagets webbplats samt genom 
pressmeddelande den 11 april 2022.  

Stämman förklarade sig därmed ha blivit behörigen sammankallad. 
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7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning 
därtill a) verkställande direktörens anförande och b) revisorns redogörelse 
för revisionsarbetet 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 
räkenskapsåret 2021 framlades.   

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling och väsentliga händelser under 2021.  

Bolagets revisor redogjorde för revisionsberättelsen för 2021. 

8 Beslut om  

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen 
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget, 
innebärande att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 med 1,50 kronor per aktie samt att 
avstämningsdag ska vara den 16 maj. Det antecknas att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear 
Sweden AB:s försorg den 19 maj 2022.  

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

Stämman beslutade att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande 
direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. 

9 Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag 

Valberedningens representant Joakim Lindén redogjorde för valberedningens arbete och förslag inför 
årsstämman, Bilaga 2. 

10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie 
styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas med en huvudansvarig 
revisor och ingen revisorssuppleant.   
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11 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 
600 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga 
styrelseledamöter. Beslutades även att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.  

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå 
enligt löpande och godkända räkningar. 

12 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor  

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Fredrik 
Crafoord, Marcus Pettersson och Daniel Vargö som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. Det antecknas att Margareta Strandbacke och Bengt Lindström har avböjt omval.  

Som ordförande för tiden intill nästa årsstämma beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, 
att välja Fredrik Crafoord. 

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att utse revisionsbolaget KPMG AB till 
bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att revisionsbolaget har för avsikt 
att utse auktoriserade revisorn Henrik Lind till huvudansvarig revisor.  

13 Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen  

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för valberedningens 
sammansättning och instruktion för valberedningen. 

14 Beslut om godkännande av ersättningsrapport 

Styrelsens ersättningsrapport, vilken hållits tillgänglig på bolagets webbplats under mer än tre veckor före 
stämman, framlades, Bilaga 3.  

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.  

15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, 
Bilaga 4. 

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det noteras att Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund röstat nej. 
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16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse 
av egna aktier  

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B samt 
beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.  

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det noteras att Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund röstat nej.  

17 Stämmans avslutande 

Ordföranden förklarade stämman avslutad.  
 
 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

_________________________ 
Samira Bandick 

 

 

_________________________ 
Anna Berntorp

  

  
_________________________ 
Leo Gillholm
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Bilaga 4 

 

Årsstämma den 12 maj 2022 i Empir Group AB (publ)  
 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, 
apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller 
teckningsoptioner.  

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett 
ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.  
Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.  
För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.  
 



Bilaga 5 

 

Årsstämma den 12 maj 2022 i Empir Group AB (publ)  
 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse 
av egna aktier 

 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid 
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B enligt följande.  

1. Återköp får ske av högst så många aktier av serie B att Bolaget efter varje återköp innehar högst 
10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. 

2. Aktierna av serie B får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.  

3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.  

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.  

1. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på Nasdaq 
Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses 
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna 
aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.  

2. Styrelsen ska vidare äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om 
överlåtelse av egna aktier av serie B på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske 
mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. 
Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse 
får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.  

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med 
Bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med 
egna aktier.  


