
Protokoll fort vid arsstimma i Havsfrun 

Investment AB (publ), org.nr 556311-5939, 
den 31 maj 2022 kl. 13.30 i Stockholm 

§ 1. Stimmans 6ppnande 

Styrelsens ordforande Claes Werkell hiilsade stimmodeltagarna vilkomna och forklarade 

stimman Sppnad. 

§ 2. Val av ordférande vid stimman 

Advokaten Bjorn Kristiansson utségs till ordférande vid stimman. Antecknades att det 

uppdragits ét bitrddande juristen Alexander Grigg att fora protokoll vid arsstémman. 

§ 3. Uppriittande och godkiinnande av rostlingd 

Upprittades forteckning over ndrvarande aktiedgare, Bilaga 1. Forteckningen godkéndes som 

rostlangd vid stdmman. 

Det antecknades att aktiedgare representerande 1 571 390 A-aktier och 5 499 554 B-aktier, 

motsvarande cirka 58,4 procent och 73,7 procent av samtliga aktier respektive roster i bolaget, 

var foretrddda vid stimman. 

§ 4. Val av justerare 

Sverre Linton, representant for Sveriges Aktiesparares Riksforbund, utsags att jimte stimmans 

ordfrande justera protokollet. 

§5. Godkinnande av dagordningen 

Stéamman godkénde den i kallelsen till stimman intagna dagordningen, Bilaga 2. 

§ 6. Provning av om stiimman blivit behdrigen sammankallad 

Upplystes om att kallelse till arsstimman funnits tillgéinglig pa bolagets webbplats sedan 
tisdagen den 26 april 2022 och infordes i Post- och Inrikes Tidningar fredagen 

den 29 april 2022, samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till 

stimman har skett. 

Stimman forklarades vara i behorig ordning sammankallad.
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§7. Redovisningshandlingar, vinstdisposition och ansvarsfrihet 

Det konstaterades att drsredovisningen och revisionsberittelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberittelsen for 2021 var framlagda genom att handlingarna hallits tillgdngliga 

hos bolaget och pa bolagets webbplats. 

Verkstillande direktoren holl sitt anforande avseende verksamhetséret 2021. 

Carl-Johan Kjellman, bolagets huvudansvarige revisor fran BDO Milardalen AB, redogjorde 

for revisionsarbetet och foredrog revisionsberittelsen. 

Staimman faststiillde, enligt tillstyrkande fran bolagets revisor, balansrakningen och 

resultatrdkningen samt koncernbalansrékningen och koncernresultatrakningen. 

Stdmman beslutade, i enlighet med styrelsens forslag och enligt tillstyrkande fran bolagets 

revisor, att ingen utdelning lamnas for rdkenskapsaret 2021 och att till arsstdimmans forfogande 

staende medel om 47 631 422 kr 6verfors i ny rikning. 

Stdmman beslutade, enligt tillstyrkan fran bolagets revisor, att bevilja styrelseledam&terna och 

verkstillande direktoren ansvarsfrihet for forvaltningen av bolagets angeldgenheter under 

rakenskapsaret 2021. Det antecknades att styrelseledaméterna och verkstillande direktéren, som 

ar aktiedgare i bolaget, inte deltog i beslutet samt att ingen nirvarande rostade emot forslaget. 

Stdmman beslutade att godkénna styrelsens erséttningsrapport for 2021. 

§ 8. Faststiillande av antalet styrelseledamdéter och styrelsesuppleanter 

Stamman beslutade att styrelsen, for tiden intill slutet av ndsta &rsstimma, ska besta av fyra 

ledaméter utan suppleanter. 

§9. Arvoden at styrelsen och revisor 

Stdimman beslutade att inget arvode ska utga till styrelsens ordférande och att till envar av 

Ovriga styrelseledamd&ter ska utga arvode med 105 000 kronor. 

Stamman beslutade att arvode till revisor ska utga enligt godkénd rakning. 

§ 10. Val av styrelseledamdter samt revisor 

Antecknades att uppgifter om samtliga foreslagna styrelseledamoters uppdrag i andra foretag 

har hallits tillgdnglig hos bolaget och pa bolagets webbplats. 

Stdmman beslutade att omvilja Hakan Gartell, Claes Werkell, John CF Tengberg och Christian 

Luthman som styrelseledaméter for tiden intill slutet av nésta arsstimma samt att omvilja Claes 

Werkell som styrelsens ordférande. 

Stamman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att omvilja 

BDO Milardalen AB som revisor for tiden intill slutet av nédsta &rsstimma. Det antecknades att 

auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsétter som huvudansvarig revisor.
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§ 11. Beslut om inlésenprogram 

Stamman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om inférande 

av inlosenprogram i enlighet med styrelsens forslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2. 

§ 12. Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om emission av aktier, 

teckningsoptioner eller konvertibler 

Stamman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om emission 

av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens forslag, intaget i 

kallelsen, Bilaga 2. 

§ 13. Beslut om ‘ndring av bolagsordningen 

Stédmman beslutade med erforderlig majoritet om éndring av bolagsordningen i enlighet med 

styrelsens forslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2. 

§ 14. Stimmans avslutande 

Ordforanden forklarade arsstimman avslutad. 
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