
PRO?OKOLL

Fört vid.Ä,rsstämma

med aktieägarna i
I)iös Fastþheter AB (pobÐ, 5565ALfiZl
de¡ 26 apttl 2016,i Östersund

$r
Styrelsens ordförande, Bob Persson, öppnade stämman.

ñ2
Bob Persson utsågs till ordförande på stämman och Rolf Lanson utsågs till protokollfömre.

$3
Bilagda förteckning, Blagt l, över näwa.rande aktieägare godkändes att gällasåsom röstlängd vid
stämman. Stämman beslutade att de personer som inte upptagits i röstlängden som ändå vat näwamnde
kunde aätvata vid årsstämman utan rösträtt.

s4
Framlagt förslag till dagotdning godkändes.

ss
Beslutades att Göran Hedsberg och Fredrik sjöbom skulle justera protokollet.

$6
Godkändes att årsstämmanvar i behörþ ordning sammankall¿d.

$7
vD kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2015.

$8
Framlades åtsredovisning och revisionsberättelse samt koncemredovisning och
koncernrevisionsberättelse. Redogjotdes för föw¿ltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen,
koncetnresultat- och koncembalanstäkningen samt föredrogs sryrelsens förslag till disposition beräffande
bolagets vinst, Bilaga 2.
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Bolagets revisot, Sv¿nte Forsbctg, förcdrog tevisionsberättelsen innefattancle tillsryrkande till fastställelse
av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, srylelsens förslag till
disposition av årets vinst samt ansva¡sftihet gentemot bolaget för styrelsens ledamitter och verkställande
direktöten.

$e
a. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och

koncetnbalan sräkningen.

b. Stämman beslutade om disposition av årets vinst i enlighct med styrelsens förslag, Bt?aga 2.

c. Stämman beviliade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvatsfrihet gentemot
bolaget {& tu 2015.

d' Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 28 aptú 2016. Stämmans
beslut innebär att den kontanta utdelningen om 2,85 kronor per aktie beräkn¿s utsändas av
Euroclear Sweden tisdagen ðen 3 mE 201(>.

$10
stämman beslutade âtt styrelsen skall bestå av fem leclamöter urân suppleanter.

$ 11

Föredrogs valberedningens fötslag om fastställande av sryrelse- och revisr¡rsarvode, I\laga3.Beslut¿<les i
enlighet med fönlager.

$12
Stämman beslutade om val av sryrelse enligt fôijande.

Omval av:

Bob Persson

Maud Olofsson
Ragnhild Backman

Anders Bengtsson

Svante P¿ulsson

Samtliga ledamöter valdes på ett år. Á.rsstämman v¿lde ll<¡b Persson till sryrelsens or¿föran<ie.
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$13
stämman beslutade om val av rcvisor och revisionsbolag enrigt föijande.

Registrerade revisorsbolaget Deloitte A,B, med huvudansvatig revisor Lars Helgesson, valdes intill
årsstämman 2017.

$14
Föredrogs styrelsens fötslag till principer föt ersättning och andra anställningsvillkot för bolagets ledning
Btlaga 4. Beslutades i enlighet med fórslaget.

$ls
Föredrogs förslag till principer för utseende av valberedning, Bilaga 5. Beslutades i enlighet med förslaget.

$16
tröredrogs stytelsens förslag till bemyndigande för styteisen att förcäwaoch överlåta bolagets egna aktier,
Btlaga 6. Beslutades i eolighet med förslaget.

$17
Föredrogs stytelsens fötslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissio n,BtlagaT
Beslutades i enlighet med fðrslaget.

$18
Inga övriga ârenden fanns anmälda,

$1e
Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Rolf Petsson

Fiedrik Sjöbom
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BI1AGA2

SfyTEU¡EttS röns.Ac ilt RElst lrArusFos[Itoñt

F0RS| AG Til.t Ì,tNSmtSP0Stn0N

Styrelsen och verkställande direktöten föreslå¡ att till förfogande stående vinstmedel 5g4 643 7 42kr disponeras
enligt foljande:

Till oktieögorno urdelos 2,85 kr per okrie (2,gs x 74729 l34l 212 g7g 032 kr

Bolonseros i ny rökning 3gl óó5 7lOkr

uos rAslIcnmRAElRSSTi/V 4A, 2ot 6{,426
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BIIÁGA3

ARVODEN NU SNNHS|E OCH REI'ISORER

Valbetedrungen, bestående av fciljande representanter med angivande av vilken ägare mawepresenterar;

Bob Persson (,tB Persson Invest)
Bo Forsén, valberedningens ordförande (Backahill Intet,{B)
Jonas Bengtsson @engtssons Tidnings AB)
Eva Gottftidsdotter-Nilsson, (Länsförsäkringar Fondfcitvaltning)
föreslår följande.

PU]'IKI I I -AR'/(}DE]'I ÅT SIYRTIJT OOI RT'/IS()RTR

Valbetedningen föreslår att det totala styrelsearvodet uppgår t1ll725 000 kr och fördel¿s med 1g5 000 kr till
styrelsens ordförande och 135 000 kr varderatill övrþa ledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt täkning med takpris.

uI

Dós FAsIIGHEIER AB,4RsSIIA/A¿A, 20 I 6r,426



BILAGA4

pRtñtctptR Fft rnsÄrnruG ocH AI{DRA
nnszil¡¡rlntcstfiuKoR FoR BotAcsrEDìlNcEN

Med bologsledningen ovses verksföllonde direhören och övrigo medlemmor ov ledningsgruppen. Styrelsens förslog till
principer för ersöttning och ondro onstöllningsvillkor för bologsledningen ör fölionde:

Ersättning och förmåner t-ill vd beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare
beslutas av vd i samråd med bolagets styrelse. Incitamentsprogram med möjlighet till rödig ersâttning förekommer
från och med 2012 för bolagets vetkställande direktör och för bolagets ledande befattningshavare men några
aktierelate¡ade ersättningar förekommer ej. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön. vd
har rätt till tiänstebil samt tàtt till försäkrings- och pensionsförmåner enLgt vid var ridpunkt gällande ITp-plan
under anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontanr lön utgör underlag för försäk¡ngs-
och pensionspremier. Pensionsåldern för vd fu 65 är. Mellan bolaget och vd gäller från bolagets sida 12månaders
uppsägningstid och från vd:s sida 4 månaders uppsägningstid. Ersättmng under uppsägningstid avtàknas rrän
inkomster frän annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshava rchar râtttill tjänstebil. Under anställningstiden
hos bolaget har övrþa befattningsh avare ràtt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid vald udpunkt
gällande ITP-plan' Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontanr lön utgör undedag för försäkrings- och
pensionspremier. Pensionsåldern for övrþa ledande befattningshavare àr 65 âtr.

tröt övtiga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägnrngstid mellan den anstállde och bolaget om 3-6
månader' Diös har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Âvsâttning till vinstandelsstiftelsen
basetas på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och anställd.
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BII.AGA 5

PRINCIPER FöR. I'ÍI¡EENDE AV VAISEREDI.IIñIG

Valbetedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför ärsstämma 2017 .

Valberedningens uppgift sk¿ll vara attlämna förslag i nedanstående frågor ârt föreläggas årsstämman för beslut:

1. Förslag till otdförande vid stämman

2. Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor

3. Förslag till styrelseledamöter

4. Förslag till styrelseordförande

Valberedningen skall utses åtligen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar
av de fyn största akaeägarna i Diös trastigheter ,{.8. Stgelsens ordfötande skall vara sammankal]ande föt
valberedningen. Valberedningen utser inom sig en otdförande som ej fâr vanled¿mot av styrelsen. Verkställande
drektör eller annan person från bolagslednrngen ffu inte vara ledamot av valberedningen.

Namnen på de petsoner som skall rngå i valberedningen skall publiceras senast sex månadet före årsstämm¿n
kommande år på Diös Fastigheter AB:s hemsida. Om ledamot Làmnar valberedningen innan dess atbete är
utfört skall denne etsättas av ânnan representant för den ãgate vars representant lämnade valberedningen. Om
denna 'àgare inte längre trllhör de fyra största akt)eàgarna, skall eventuell nytillkomm en àgare bland de $ra
största àgatna

erbjudas plats i valberedningen.

Om tillämpningen av ovanstående principer i något fa[ ffu till följd am valberedningens ledamöter blir färre än
tre skall även en förctädare föt Sverþes Aktiesparares Riksförbund erbjudas plats i valberedningen.

Valbetedningens förslag överensstämmer med vad som beslutades på årsstämman201,5 och har således varit
gällande inför årsstämman 201,6.

u[
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BII.AGAó

BESIT'T O'YI ATT BEMYIIDIGAÌ.IDE FöR STYÎEI.SEN ATT
rönyilnna ocH övuruÅn BcnAcETs EGìtAAt<rtER

A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna
aktier enligt följande villkor:

1. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen.

2. Förvàrc får ske vid ett ellet fleta tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

3. Föryärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår trll högst
tio (10) procent av samdiga aktier i bolaget.

4. Förvätv får ske till ett ptis per aktìe som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

5. Betalning för förvärvade egna aktier skall etläggas kontant.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna
aktier enligt följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieäg arnas förctädesrätt.

2. Övedåtelse fåt ske vid ett eller flera tdlfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

3. Övedåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid trdpunkten för styrelsens beslut.

4' Överlåtelse på Stockholmsbötsen får ske till ett pris pet aktie som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintetvallet. Övedåtelse pâ, annat sätt skall ske till ett bedömt marknadsvärde.

5. Ersättmng för överlåtna aktier skall edäggas kontant, genom apport, kvittning av fordra¡mot bolaget eller
eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassâ bolagets kapitalbehov och
därmed bidra till ökat akleàgarvärde, samt att kunna övedåta zktiet som likvid eller föt finansiering av evenruella
fastighets- eller företags föwäru, genom betalnrng med bolagets egna aktier.

Sflrelrcnslttrande enligt 19 kap 22 $ aktìebolagslagen (2005:551), relaterat îillfirilaget rill bulat om bemltndigande au tflrelten
ail bulata on foruriru och öuerl,åtel¡e au egna aktier

Styrelsen föreslfu att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intdl nästa årsstäm ma föwàrvaaktier upp
trll högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bolaget äger förnàwarande inga egna åtetköpta
aktter. Totala antalet utgivna aktier uppgår tj'l 7 4 7 29 i,34 st.
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BII.AGAó

BE$UT OftT ATT BEMYND|GAIIDE FöR STYTEUIEN ATT
rönn/invn ocH öræru.Åra Borec#fs EctìtA ÆfiE& FoRn¡.

Baserat på de grundeÍ som anges i styrelsens uttalande enLgt 18 kap 4 $ aktiebolagslagen avseende föreslagen
vinstutdelring finnet styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är fötsvadigt med hänsyn till de parametrar
som ânges i17 kap 3 $ andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (forsiktighetsregeln).

Styrelsen anset följaktligen att förslaget till bemyndigande tu försvadigt med hänsyn till;

1' de krav som verksamhetens þolagets respektive koncernens) ar! omfattning och risker stället på stotleken
av det egna kapitalet, och

2. bolagets tespektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Hd¡utöver beaktar stytelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande
utnyttjas, upptätta ett nytt motivetat yttrande huruvida det då aktuell z föwãrvet 

^v 
egna. aktier med hänsyn till

då rådande föthållanden är fötsvadigt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 $ andra och tredje styckena
aktiebolagslagen.
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BITAGA 7

BESII'Í OM BEMYTìIDIGAhIDE FÖR SNNElsIilI
AÏT BESII'TA OTI I{YEM¡SSIOñI

Styrelsen föreslår hârmed åtsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enLgt följande:

1. Styrelsen bemynrligas att under tiden ftam tjll nästkomm¿nde årsstämma, vid en eller flera tillÍ)illen, besluta
om nyemission av aktier med eller utan awikelse från aktieägarnas föreûàdesrätt.

2. Antalet aktier som emittetas med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om
högst sammanlagt uo (10) procent av akttekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella
bemyndigandet.

3. Betalning for de nya aktierna ska ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom
kontant betalning.

4. Teckning av de nya aktietna får ske med awikelse från aktieägar¡as fötetràdesrätt. Âwikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ffu ske i syfte art uppfylla i punkt 5 nedan angivna syfte.

5. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv dtu betalning sker med bolagets
egna aktier alternaliw där bolaget kapitalseras inför sådana förvärv Nyemissioner med stöd av bemyncligandet
skall ske till marknadsmässiga villkor.

6. Stpelsen eller den stytelsen där :ll s¡r.t, skall äga rätt àttvidta smärre justeringar av beslutet om
bemyncligande som kan visas erfotdediga i samband med registrering vid Bolagsverket.
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