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as Eklund.
Stommen öppnades av styrelsens ledamot Thom
§2
e vid stämman.
rand
ordfb
till
Eklund
as
Beslöts att utse Thom
protokoll ‘vid stämman.
Utsågs bolagets EkO, Susanna Laursen, att Gra
§3
en, Bi1aaa.
ängd
Beslöts att godkänna den upprättade röstl

§4

uget 1 kallelsen, Bilg2,
Beslöts att godkänna dagordningen enligt f&sl
§5
randen, Thomas Eklund skall justera detta
ordft
e
jämt
berg
Besilits att Britt-Marie Åren

protokoll.

ankaiiad.
Beslöts att stämman var i behörig ordning samm
Inrikes Tidningar tisdagen den 29 mars
Upplystes art kallelsen hade infbrts i Post- och
lndustri,
201 6 samt annonserat att kallelse skett i Dagens

redogjorde fOr utvecklingen i bolaget under
Bolagets verkställande direktör Daniel Öhman
ddcs tillfbHe att ställa frågor med
det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna hcre
anledning av redogörelsen.
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§8
Beslöts att årsredovisning och revisionsberiitlelse samt konccrnredovisning och
koncernrevisionsheriittelse ffir räkenskapsåret 2015 var i behörig ordning framlagda
Bilaca 3.
gliga Rir
Det antecknades art redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgän
stämman.
aktieiinare på bolaaet och på bolate1s hemsida under tre veckor Rtre bolags
g
Bolagets ansvariga revisor Mikael Sjölander från Ernst & Young AB föredro
es tillfälle att ställa
revisionsberättelse och koncernrevisionsherättelse. Aktieägarna beredd
sfrihet åt
frågor med anledning av framlagda handlingar. Revisorn iillstyrkee ansvar
en avser.
bolagets styrelse och verkställande direktör för den tid årsredovisning

Stämman beslöt härefter att:
riikningarna;
fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balans
utgå med
godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag an utdelning ska
0.15 kronor per aktie och att 600 843 848 kronor överftires i ny räkning: samt
den tid
hevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
arsredovisningen avser.
are som
Det antecknades att samtliga närvarande aktieagare. med unaantag lot de akticag
beviljas för
berördes av visst beslut om ansvarsfriheL röstat för art ansvars frihet skulle
envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
§ 10
dningens arbete.
Valbercdningens representant Thomas Eriksson redogjorde för valbere

intill nästa årsstämna
Beslöts i enlighet med vaiheredriingens förslag att styrelsen för tiden
skall bestå av sex ledamöter titan suppleanter.

Beslöts enlighet med valberedningens ftirslag au streisearvode skall ui.gd med totalt
1.400.000 kronor, varav 400.000 kronor LIII styrelsens ord Pdrande och 200.000 kronor var
och en av övriga fem styrelseledamöter. Beslöts i enlighet med valberedningens lErslag att
bolagets revisor skall ersöttas på grundval av godkiind rökning [Er nedlagd tid.

§ 12
Bes1öt i enlighet med valberedningens förslag att välja om Bo Wahlström (omval),
Carsten Browall (omval). Mikael Olsson (omval). Johan Wachtmeistcr (omval) och
Christer Johansson (omval) samt nyval av Elisabeth Hansson, till ledamöter för tiden intill
slutet av nLista å rsstiimma. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Beslutet var
enhiil ligt.
Beslöt i enlighet med valberedningens förslag att völja Ernst & Young AB, med
auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor, för en period
uppgående till och med slutet av ntista örsstömma

§

13

Beslöts att, i enlighet med framlagt förslag. Bilaga, hemyndiga styrelsen att [Er tiden
intill nästa örsstömrna att vid ca eller flera tillrt.iilen och med eller utan avvikeise frän
aktieägarnas Riretriidesriilt bes)uta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier
innebärande en utspildning om cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital. -Styrelsen skall
äga besluta att aktie skall betalas med apportegendorn eller i annat hill på villkor som avses
1 2 kap 5 andra stycket 1.3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med
kvitiningsrilti. Nyemission med avvikelse frön nkticiigarnas företrädesrätt får utnytljas
endast för finansiering av förvärv av företag eller del av förelag. l3eslutet var enhälligt.

§

14

Beslöts atl, i enlighet med framlagt förslag, Bilaa, godkänna styrelsens förslag till
emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram för ledande
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befattningshavare och nvckelpcrsoner i GHP Speciailv Care AB samt överlåtelse av aktier
i dotterbolag. Beslutet var enhälligt.

§

15

Beslöts att godkänna framlagt irslag beträffande principer [ör ersättning och andra

anstiillningsvilikor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Bilaen 6.
Det antecknades att revisorns yttrande enligt g kap 54

§ aktiebolagsiagen gällande

gransknin av de principer som fastställdes vid röregående års årsstämrna, har hållits
tilletingligt p6 bolaget och på bolagets hemsida tre veckor [öre stämman,

§ 16
Beslöts au godkänna vaiheredningens R5rsiag till beslut om valberedning in[ör drsstämman
2017. Det noterades att offentliggörandet av den nya valheredningen ska ske skyndsamt
efter att den sammansatts i enlighet med av bolagsstämrnan ihstlagda instruktioner, dock
inte senare än 6 månader [öre nästa ärsstämma.

§

17

Beslöts att. i enlihet mcd framlagt fttrslag, Bilaca 7, hemyndiga styrelsen att för tiden

intill nästa årsstämma att vid en eller flera tiliftUlen. beslutti om ftirviirv och överlåtelse av
högst så många egna aktier aLt bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9 procent av

samtliga aktier i Bolaget.
Dci antcknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de aktier som var [öreträdda på stämman. Det noterades att Sveriges

Aktiesparares Riksfl3rbund reserverade sig mot beslutet då detta jämte beslutet under
ger styrelsen alltfdr stor disposition över iigandet i boiagci.
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