
 

 Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2019-12-
17 i Climeon AB (publ), 556846–1643, avhållen i 
Stockholm  

 
Närvarande: 
 
Se bilaga 1 
 
 
Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.  
 
 

1. Öppnande av stämman  
 
Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av Sven Rasmusson som hälsade alla väl-
komna till dagens stämma. Det noterades att från styrelsens sida var Per Olofsson 
(styrelsens ordförande), Thomas Öström (VD och ledamot), Olof Bergström och Vi-
vianne Holm närvarande.  
 

2. Val av ordförande och utseende av protokollförare 
 
Till ordförande på stämman valdes advokat Sven Rasmusson. Noterades att protokol-
let skulle föras av Ulrika Magnusson. 
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman 
anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen 
upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra röstlängd på stämman. 
Det antecknades att 17 799 688 st aktier av bolagets totalt utgivna 49 310 479 aktier, 
vilket motsvarar cirka 36 % av samtliga utgivna aktier, var företrädda vid stämman. 
Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på 
stämman. 
 

4. Godkännande av dagordning 
 
Bolagsstämman godkände den av styrelsen föreslagna dagordningen. 
 

5. Val av justerare  
 
Beslöts att protokollet skulle justeras av Arne Richtnér. 
 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
 
Ulrika Magnusson redogjorde för kallelsereglerna enligt bolagets bolagsordning och 
Aktiebolagslagen. Det noterades att kallelsen till dagens stämma har publicerats på 
bolagets hemsida den 28 november 2019 samt i Post och Inrikes Tidningar den 29 
november 2019 i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Vidare har bolaget 
den 29 november 2019 i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver i Dagens In-
dustri annonserat att kallelse till bolagsstämma skett.  
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Bolagsstämman fann sig i behörig ordning sammankallad. 
 

7. Val av ny styrelseledamot   
 
Inledningsvis redogjorde ordförande för förslaget från aktieägaren Thomas Öström 
avseende utseende av Jan Svensson som ny ledamot av bolagets styrelse samt till 
vice ordförande. I samband därmed noterades att årsstämman 2019 beslutat att sty-
relsen skulle bestå av följande sex (6) ordinarie ledamöter: Thomas Öström, Per 
Olofsson (ordförande), Olle Bergström, Stefan Brendgen, Vivianne Holm och The-
rese Lundstedt.  
 
Det noterades att i det material som delats ut på stämman och som hållits tillgängligt 
inför stämman återfinns Jan Svenssons CV.  
 
Stämman beslöt i enlighet med förslaget från aktieägare att utöka bolagets styrelse 
med ytterligare en styrelseledamot och att utse Jan Svensson till ny ledamot och till 
vice ordförande av styrelsen.  
 
Stämman beslöt att Jan Svensson skulle tillerkännas ett styrelsearvode motsvarande 
det arvode som årsstämman 2019 beslutat skulle utgå till ordinarie ledamöter (120 
000 kronor) justerat proportionellt med hänsyn till återstående mandatperiod 
 

8. Godkännande av valberedning inför 2020 och instruktion för valberedningen  
 
Inledningsvis redogjorde ordförande för huvudaktieägares beslut att inrätta en valbe-
redning i enlighet med vad som kommunicerats i bolagets pressmeddelande från den 
8 november 2019.  
 
Stämman beslöt att godkänna valberedningens sammansättning enligt aktieägares be-
slut bestående utav följande representanter: 
- Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström  
- Anne Holm Rannaleet, tillika valberedningens ordförande, utsedd av aktieägaren 
Joachim Karthäuser  
-Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken Fonder  
-Annelie Enquist, utsedd av Skandia Sverige Hållbar  
- Per Olofsson, styrelsens ordförande 
 
Stämman beslöt att anta bifogade instruktion för valberedningen, Bilaga 2.  
 
 

9. Övriga ärenden 
 
Inga övriga ärenden förekom på stämman.  
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10. Stämmans avslutande 
 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.  
 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
_________________________ Justeras:  
Ulrika Magnusson 
 
 _________________________ 
 Sven Rasmusson  
 
 
   _________________________ 
    Arne Richtnèr 


