
PROTOKOLL

Fört vid årsstämma med aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ),
556501-1771 den 23 april2019.

Plats och tid:

Verket, Prästgatan 50, Östersund, kl. 13:00.

s1
Stytelsens ordförande, Bob Persson, öppnade stämman.

ñt

Bob Persson utsågs till otdförande på stämman och Rolf Larsson, CFO, utsågs till protokollförare.

s3
Bilagd föteckning, Btlaga 1,, över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid
stämman. Stämman beslutade att de personer som inte upptagits i röstlängden som ändävar nàwara¡de
kunde näwara vid årsstämmân utari rösträtt.

s4
Framlagt förslag till dagordning godkändes

$s
Beslutades att I( Göran Hedsberg och Jonas Gombrü skulle justera protokollet.

$6
Godkändes att årsstämman.var i behörig ordning sammankallad.

s7
Verkställande di-tektören, I(nut Rost, kommenterade väsentliga händelser under verksamhetsåret 2018.
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s8
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncemredovisning och
koncernrevisionsbetättelse. Redogjordes för förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen,
koncetntesultat- och koncembalanstäkningen samt föredrogs styrelsens förslag till disposition beträffande
bolasets vinst. Bilasa 2.

Bolagets revisor, Richard Petets, fötedrog revisionsberättelsen innefattande tillstyrkande till fastställelse av
resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, styrelsens förslag till
disposition av årets vinst samt ansvatsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

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

koncembalansräkningen.

b. Stämman beslutade om disposition av årets vinst i enlighet med styrelsens förslag, Btlaga 2.

c. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot
bolaget f& tu 2018.

d. Stämman beslutade att avstämningsdagat för utdelning är torsdagen den 25 apnl 2019 och
onsdagen 30 oktobet. Stämmans beslut innebär att den kontanta utdelningen om totalt 3,00
kronot per aktie utsänds vid två utbetalningstjllfillen med 1,50 kr per aktie vid respekrive tillFälle.
Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 30 aprtl 2019 och måndagen
den 4 november 201,9.

s10
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

s 11

Föredrogs valbetedningens förslag om fastställande av styrelse- och revisorsarvode, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med förslaget.
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s12
Stämman beslutade om val av styrelse enligt följande.

Bob Persson (omval)

Ragnhild Backman (omval)

Anders Nelson (omval)
Eva Nygren (omval)

Peter Strand (niwal)

5¿¡¡tliga ledamöter valdes pâ ett ân.

Årsstämman valde Bob Persson till styrelsens ordförande.

$13
Stämman beslutade, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, om val av revisor och
revisionsbolag enügt följande:

Registrerade tevisorsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Richard Peters, valdes intill
ärsstämman2020.

$14
Föredrogs styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning,
Btlaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget.

$1s
Fötedrogs förslag till principer för utseende av valberedning, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med förslaget.

s16
Föredrogs stytelsens förslag till bemyndigande föt styrelsen att föwäwa och öve¿åta bolagets egna aktier,
Btlaga 6, samt stytelsen motivetande ytrande i enlighet med 19 kap 22$ aktìebolagslagen, Bilaga 6.

Beslutades med erfordedig majoritet, d v s beslutet biträds med minst wå tredjedel ar av sàvàlde avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman, i enlighet med förslaget.

DIÖS FASTIGHETER AB ARSSTAMMA 2o19-04-23

3

a€
frllt

Y^
Ld



$17
Föredrogs styrelsens förslag tìll bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,BtlagaT.

Beslutades med erfordetlig majodtet, d v s beslutet biträds med minst två tredjedel ar av sâvàl de avgivna
töstetna som de aktiet som àr Förctäddavid årsstämman, i enlighet med förslaget.

s18
Föredrogs styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Bilaga 8.

Beslutades med etfordedig majoritet, d v s beslutet biträds med minst två tredjedelar av sàvälde avgivna
rösterna som de aktiet som àr företàdda vid årsstämman, i enlighet med fötslaget.

s1e
Inga övdga ärenden fanns anmälda.

s20
Åtsstämman förkl¿rades avslutad.

vid Justeras

Rolf b Persson

Hedsberg

Jonas Gombrìi
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BILAGA I

Rösrlrirco vtD srÄuullr

I ptotokollet från stämmanärBtlaga,1 "Röstlängd vid stämman" utlämnad med hänvisning till
Svensk kod för bolagsstyming

æolös rlsrlGHETER ta Aassr{ule 2019-04-23
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BILAGA 2

STYRELSENS TöNSIAG TILL RESULTATDISPOSITIOII

FORSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Stytelsen och vetkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstrnedel
2 752 666 499 fu disponeras enligt föliande:

Till aktieägarna utdelas 3,00 kl per aktie (3,00 x 134 512 438) 403 537 314kr

Balanseras i ny räkning 2 349 129 185 kr

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för fu 2078Lämnas med 3,00 kr per aktie
uppdelat pä wä utbetalningstillFillen om vardeta 1,50 kr. Avstämningsdag för fömta
utbetalningen föreslås den 25 apnl201.9 och avstämningsdag för den andra utbetalrringen föreslås
den 30 oktober 2019. Beslutar åtsstämman enligt lagt förslag, sker utbetalning av Euroclear
Sweden AB den 30 april 2079 och den 4 november2}l,9.

Drös FAsT¡GHETER AÊ ARIITAMMA 2o1s-04-23 æ tü



BILAGA 3

ARVODEN TILL STYRELSE OGI{ REVISORER

Valberedningen, bestående av följande representanter med angivande av vilken àgare man
fepresentefar;

Bob Persson (,{B Persson Invest)

Bo Forsén, valberedningens ordförande (Backahill Inter AB)

Ste fan Nils s on @ensionskassan SHB Förs äkrings förening)

Cad Engsttöm (lrlordstjernan AB),

föreslår följande:

PUNKT 11 - ARVODEN AT STYRELSE OCH REVISORER

Att det totala styrelsearvodet uppgår till960 000 kr och fördelas med 300 000 kr till styrelsens
otdförande och 165 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode urgå enligr godkänd räkning.
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BILAGA 4

pRrNctpER rön ensÄrrltNc ocH ANDRA
nrsrÄLLNlNGsvtLLKon rÖn BoLAGSLEDNTNGEN

Med ledande befattningshavare avses vetkställande direktör och övdga medlemmar av

koncernledningen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagslednin gen är följ ande:

Etsättning och fötmånet ;ll vs¡þställande direktör beslutas av boiagets stytelse. Ersättningar till
övrþa ledande befattningshavate beslutas av verkställande direktör i samråd med bolagets

styrelse. Incitamentsprogrâm med möjüghet till rörþ ersättning kan förekomma för bolagets

ledande befattningshavare och ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål upp$'llts
inom ramen för bolagets verksamhet. Inga aktietelaterade ersättningar förekommer. Den röÄtga
ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön.

Verkställande direktör har rätt till tjänstebil och tjänstebostad samt rätt till försäkrings- och
pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet
ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör undedag för försäkrings- och
pensionspremiet. Pensionsåldern för vetkställande ditektör fu 65 ãr. Mellan bolaget och
vetkställande direktöt gället frân bolagets sída 12 månaders uppsägningstid och fiån verkställande
direktöts stda fyra månadets uppsägningstid. Enättning under uppsägningstid avräknas från
inkomster frän annan arbetsgivare.

Övdga ledande befattningshavatehar rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har
övrþa befattningshavare rätt till fötsäkrings- och pensionspremie enligt vid vald tidpunkt gäliande

ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör undedag för
fötsäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övrþa ledande befattningshavare àr 65 âr.

För övriga i koncernledningen gället en ömsesiclig uppsägningstid mellan den anställde och
bolaget om 3-6 månader.

Diös har en vinstandelsstiftelse som omfattar sam'liga anställda. Avsättning till
vinstandelsstiftelsen baseras på en kombination av Diös resultat, avkastningskrav och utdelning
till aktieägarna och är maximerad till 30 000 kronor per âr och anställd.
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BILAGA 5

PRINGIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNII{G

Valberedningen föreslår att följande pdnciper ska gälla för utseende av valberedning inför
àrsstämma2020.

Valberedningens uppgift skavan attlàmna förslag i nedanstående ftågor att föreläggas
årsstämman för beslut:

1. Förslag till ordförande vid stämman.

2. Förslag till styrelseledamöter.

3. Förslag till styrelseordförande.

4. Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor.
5. Förslag till val av revisor.

6. Fötslag till procedut för utseende av valberedning inför årsstärnman.

Valbetedningen ska utses ådigen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för
envar av de fyra största aktteägarna i Diös. Styrelsens ordförande ska vara samm¿nkallande för
valberedningen. Valberedningen utset inom sig en ordförande som inte fãr van ledamot av
stytelsen. Verkställande direktöt eller annan person ftån bolagsledningen ffu tnte varzledamot av
valbetedningen.

Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före
åtsstämman på Diös hemsida. Om ledamotlämwvalberedningen innan dess arbete är utföt ska
denne ersättas 

^v ^ttn^n 
representant för den ägare varc representant lämnade valberedningen.

Om denna ägare tntelãngre tillhöt de fylz största akneägatna, ska evenruell nytillkommenägare
bland de fyta största àgarna erbjudas plats i valberedningen.

Om tillämpningen av ovanstående principer i något fafl. ffu till följd art valberedningens
ledamöter blir Firre är tte ska även en företrädare för Sverþes '{ktiesparares Riksförbund
etbjudas plats i valberedningen.

Valberedningens förslag överensstämmer i stort med vad som beslutades på årsstämmorna2006 -
2078 och har således varit gällande inför ãrsstämman 201.9 .
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BILAGA 6

BESLUT OM ATT BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN ATT
rÖnvÄRvA oGH ÖvenIAra BoLAGETs EGNA AKTIER

A. Styrelsen föteslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktiet enligt följande villkor

1,. F'örvärv får ske på Nasdaq Stockholm.
2' Förvärv får ske vid ett eller flera tillfiillen under tiden fram till näsra årsstämma.
3. Förvärv ffu ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter

förväwet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv ffu ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid regisrrerade

kursintewallet.

5. Betalrring f& föwäwade egna aktier ska erläggas kontant.

B. Stytelsen föreslår att årsstâmman beslutar att bemynrliga styrelsen att besluta om överlåtelse av
bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sàttmed awikelse från
aktteägarnas före tä d e srä tt.

2. Överlåtelse får ske vid ett eller fleta tillFillen under tiden fiam till nästa årsstämma.
3. Övetlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget ìnnehar vid tidpunkten för

stytelsens beslut.

4. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per akrie som ligger inom det vid var
tid tegistretade kursintervallet. Övedåtelse pâ, annatsätt ska ske till ett bedömt
marknadsvärde.

5. Ersättning för övetlåtna aktier ska edäggas kontant, genom apport, kvittning av fordran
mot bolaget eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan àr att fottföpande kunna anpassa bolagets
kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samr att kunna överlåta aktier som likvid
eller för finansiedng av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 $ aktiebolagslagen (2005:551):

Stytelsen föteslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma
förvàrva aktier upp till högst tio (10) procent av samtliga utgivna ¿ktier i bolaget. Bolaget äger för
näwatande inga egna åtetköpta aktier. Totala antaletutgivna aktier uppgår till134 512 438 st.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 1B kap 4 $ aktiebolagslagen
avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är
fötsvarligt med hänsyn tül de parametrar som anges i 17 kap 3 $ andta och tredje styckena i
aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

frl
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BILAGA 6

BESLUT OM ATT BEMYNDIGANDEII FÖR STYRELSEN ATT
rönvÄRvA ocH övenlArA BoLAGETs EcNA AKTIER,
FORTS

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvadigt med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens þolagets respektive koncernens) att, omfattning och risker
ställer på storleken av det egnakapitalet, och

2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och stâllning i övrigt.

Härutövet beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att etteventuellt
bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvàrvet av
egna aktiet med hänsyn till då tådande förhållanden fu försvadigt med hänsyn till vad som anges i
77 kap 3 $ andra och tedje styckena aktiebolagslagen.

För beslut enligt styrelsens fötslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut bitrâds med
minst två trediedelar av säväl de avgivna röstema som de aktier som är föreaädda vid
årsstämman.

\L
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BILAGA 7

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
BESLUTA OM ]{YEMISSION

Stytelsen föteslår härmed årsstämman att besluta att bemyndiga sryrelsen enligt följande:

1. Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma.,vid ett eller flera
tjllãllen, beslut¿ om nyemission av aktier med eller utan awikelse från akaeägatnzs
företrädesrätt.

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

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

4. Teckning av de nya aktierna får ske med awikelse fiån aktte,àgatnas företädesrätt. Awikelse
fràn akieàgarnas föteträdestätt får ske i syfte att upp${la i punkt 5 nedan angivna syfte.

5. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv dàr betalning sker
med bolagets egnâ aktier altemativt dfu bolaget kapitalseras inför sådana förvärv. Nyemissioner
med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässþ villkor.

6. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, skall àga ràtt att vidta smärre justeringar av beslutet
om bemyndigande som kan visas erfotdediga i samband med registedng vid Bolagsverket.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut bitäds med
minst två ftediedelar av såväl de avgvna rösterna som de aktier som är företädda vid
årsstämman.
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BILAGA 8

BESLUT OM ANDRIIIG AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslfu att årsstämman beslutar om en ändring av Bolagsordningen

gällande $6, Kallelse tìllbolagsst,àmman, enligt följande förslag:

Nuvarande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsedng i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbsida. Upplysning om âtt kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska

Dagbladet".

Föreslagen lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbsida. Upplysning om att k¿llelse har skett skall lämnas i annons r tidningen Dagens

Industri".

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med
minst två trediedelar av sävàl de avgivna rösterna som de aktier som är företädda vid
årsstämman.
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