Protokoll fört vid årsstämma

i Handieare Group AB
(publ) (org. nr.
5569827115) den 8 maj 2018 i
Stockholm.
1 §

Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Lars Marcher.
2§

Val av ordförande vid stämman

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Johan Thiman från White & Case
Advokat AB till stämmans ordförande. Upplystes om att det uppdragits åt Per
Svantesson från White & Case Advokat AB att föra protokollet.
3§

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som
röstlängd vid stämman.
4§

Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
5§

Val aven eller två justeringsmän

Beslöts att protokollet skulle justeras av, jämte ordföranden, Jannis Kitsakis
representerande Fjärde AP-fonden.
6§

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar
och publicerad på Handicares webbplats den 9 april 2018 samt att information om att
kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades
att stämman var i behörig ordning sammankallad.
7§

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
koncernrevisionsberättelse

samt koncernredovisning

och

Framlades årsredovisning, revisionsberättelse, koncermedovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 1 januari-31 december 2017, samt redogjorde
huvudansvarig revisor Stefan Andersson Berglund från Ernst & Young AB för
revi si onsarbetet.
8§

Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande

Lämnade styrelsens ordförande Lars Marcher en redogörelse för styrelsens arbete.
Höll därefter verkställande direktören Asbjorn Eskild ett anförande avseende
verksamhetsåret 2017.
9§

Beslut
om
fastställande
av
resultaträkning
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

och

balansräkning

samt

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncermesultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

10 §

Beslut om dispositioner
balansräkningen

beträffande

bolagets

vinst

enligt

den

fastställda

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, Bilaga 2, innebärande att
0,50 kronor per aktie ska utdelas till aktieägarna i utdelning samt att återstående medel
om totalt 250 848 098 euro ska överföras i ny räkning.
Årsstämman beslöt vidare att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara
den 11 maj 2018.
11 §

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2017.
Antecknades att beslutet var enhälligt.
Antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i
beslutet såvitt avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.
12 §

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Redogjorde valberedningens ordförande Fredrik Näslund för valberedningens förslag,
åligganden och arbete.
Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman
valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju (7) utan
suppleanter.
Beslöts därefter också i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska
vara en (1) utan suppleanter.
13 §

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot som ej
uppbär lön av bolaget ska utgå med 180 000 kronor, att arvode till styrelsens
ordförande ska utgå med 450 000 kronor, att arvode för revisionsutskottets ordförande
ska utgå med 100 000 kr, att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med
50000 kr, att arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kr samt
att arvode tillledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kr.
Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag avseende revisorsarvode,
innebärande att arvode till revisorn for tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå
enligt godkänd räkning.
14 §

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Presenterade sig den föreslagna nya styrelseledamoten Jonas Arlebäck och redogjorde
för uppdrag i andra företag.
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av styrelse, innebärande
omval av nuvarande ledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Maria Carell,
Johan Ek, Elisabeth Thand Ringqvist och Claes Magnus Åkesson samt nyval av Jonas
Arlebäck. Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Marcher
som styrelsens ordförande.

Beslöts även i enlighet med valberedningens förslag avseende val av revisor,
innebärande omval av Ernst & Young AB. Antecknades att auktoriserade revisorn

Stefan Andersson Berglund kommer att vara huvudansvarig revisor.
15 §

Beslut om justerade instruktioner för valberedningen

Framlades valberedningens förslag till beslut om justerade instruktioner för
val beredningen.
Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att anta justerade instruktioner
för valberedningen, Bilaga 3.
16 §

Beslut om riktlinjer för ersättning tillledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen, Bilaga 4.
Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag.
17 §

Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad.

Justeras:

/

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank.]

Bilaga 2

Styrelsens för Handicare Group AB (publ), org. nr 556982-7115, förslag till beslut om
dispositioner beträffande bolagets vinst

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 1
Till årsstämmans förfogande står följande medel i Handicare Group AB (publ):

Överkursfond

273797668

Balanserat

-15481 956

resultat

-4597916

Arets resultat

253717796

Summa

Styrelsen föreslår att till årsstämmans

förfogande stående medel disponeras enligt följande:
Euro

Till aktieägarna

28696982

utdelas 0,50 kronor per aktie

I ny räkning överföres

250848098

Summa

253717796

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2017 fastställs till 0,50 kronor per aktie (motsvarande
cirka 0,05 euro baserat på den terminskurs bolaget ingått säkringsarrangemang
till).
Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås onsdagen den 11 maj 2018. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB
onsdagen den 16 maj.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande
enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Vid utdelning ska hänsyn tas till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens eget kapital samt till moderbolagets och
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Per den 31 december 2017 uppgick koncernens räntebärande nettoskuld till 89,0 miljoner euro. Till
årsstämmans förfogande står sammanlagt 253,7 miljoner euro. Om årsstämman fattar beslut i enlighet
med förslaget om vinstdisposition kommer 250,7 miljoner euro att återstå av det fria egna kapitalet som
är disponibelt enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Full täckning kommer att finnas för bolagets och
koncernens egna kapital efter verkställande av förslaget.
Styrelsens uppfattning är att Handicare efter den föreslagna utdelningen har fortsatt god finansiell
kapacitet att möta de krav som verksamhetens art, omfattning, investeringsbehovoch risker ställer på
koncernens och moderbolagets eget kapital. Förslaget är således försvarligt med hänsyn till
koncernens och moderbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Verksamhetens

art, omfattning och risker

1

Baserat på antal utestående
aktier.

2

Baserat på den terminskurs

aktier per den 31 december 2017 (58939000 aktier).
bolaget ingått säkringsarrangemang

till.

Bolaget innehar

inga egna

Enligt styrelsens
bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen
vinstutdelning
att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.
Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad
utveckling och konjunkturläget.
Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Konsolideringsbehov
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ställning samt bolagets och
koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör
sammanlagt cirka 1,1 procent av bolagets eget kapitaloch 1,7 procent av koncernens eget kapital.
Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 91,4 procent respektive
49,5 procent. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna minskar bolagets och koncernens soliditet
med 1,1 procentandelar från 92,5 procent respektive 0,9 procentandelar från 50,4 procent. Bolagets
och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom.
Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla
eventuella förluster. Vinstutdelningen kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens
förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.
Likviditet
Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka bolagets och övriga i koncernen ingående bolags
förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Bolaget och koncernen har tillgång
till såväl kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med kort varsel, varför styrelsen
bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende
på likviditeten som oväntade händelser.
Ställning i övrigt
Styrelsen har övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens
ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen vinstutdelning
inte framstår som försvarlig.

Stockholm i april2018
Handicare Group AB (publ)
Styrelsen

Bilaga
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Instruktioner för valberedningen

Handicare Group AB
Instructions for the nomination committee
in
Handicare Group AB
Beslutat av stämman

i Handicare Group AB (org. nr. 556982-7115)

("Bolaget") den 8 maj 2018.

Adopted by the General Meeting of Handicare Group AB (reg. no. 556982-7115) (the "Company") held on 8
May2018.

1.

Inledning / Introduction

1.1

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Bolaget ska gälla fram till
dess att bolagsstämman beslutar annat.
The following principles for the composition and work of the nomination committee of the
Company shall be in effect until the General Meeting resolves otherwise.

2.

Valberedningens sammansättning / The composition of the nomination committee

2.1

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen
till dess första sammanträde. Om någon av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade
aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan
ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte
redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara
den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren,
om inte ledamöterna
enas om annat.
The nomination committee shall prior to the Annual General Meeting be composed of
representatives of the four largest shareholders of the Company in terms of votes, who are
registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of 31 August each
year and the Chairman of the Board of Directors, who shall also convene the nomination
committee to its first meeting. If any of the four largest shareholders in terms of votes, who
are registered in the share register, does not exercise the right to appoint a member, the right
to appoint a member shall pass to the next shareholder in line that does not already have the
right to appoint a member of the nomination committee. The Chairman of the nomination
committee shall be the member who represents the largest shareholder in terms of votes,
unless the members agree otherwise.
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2.2

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webb plats så snart
valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma.
Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning
offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.
The names of the members of the nomination committee shall be published on the
Company's website as soon as the nomination committee has been appointed, normally no
later than six months prior to the forthcoming Annual General Meeting. The nomination
committee is appointed for a term of office that starts when its composition is announced and
ends when the composition of a new nomination committee is announced.

2.3

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som
infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna
förändring kommit att utgöra en av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i
Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska
denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en
ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som
utsetts av den aktieägare som efter ägarförändringen inte längre tillhör de fyra röstmässigt
största aktieägarna i Bolaget.
If a change in the Company's ownership structure occurs after 31 August but before the date
which occurs three months ahead of the forthcoming Annual General Meeting, and if a
shareholder that after this change has become one of the four largest shareholders in terms
votes, who are registered in the share register of the Company, makes a request to the
Chairman of the nomination committee to be part of the nomination committee, the
shareholder shall have the right, in the discretion of the nomination committee, either to
appoint an additional member of the nomination committee or to appoint a member who has
been appointed by the shareholder who, after the change in the ownership structure, is no
longer among the four largest shareholders in the Company in terms of votes.

2.4

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är
förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses
ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny
ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den
aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse
ledamot av valberedningen,
att utse ny ledamot.
Förändringar
i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
If a member leaves the nomination committee before its work is completed, or if a member is
unable to fulfill hisIher duties and the nomination committee finds it desirable to appoint a
substituting member, the nomination committee shall invite the shareholder that appointed
such member to appoint a new member within reasonable time, or, if such shareholder is no
longer one of the largest shareholders in terms of votes, request that the next shareholder in
line that have not already appointed or refrained from appointing a member of the nomination
committee, appoints a new member. Changes to the composition of the nomination
committee shall be announced as soon as they occur.

3.

Valberedningens

uppgifter I The nomination committee's duties

3.1

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler.
I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:
•

ordförande vid årsstämma;

•

antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
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•

ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;

•

arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;

•

i förekommande fall, val av revisor;

•

arvode till revisor; och

•

eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

The nomination committee shall perform its assignments in accordance with this instruction
and applicable rules. The assignments include, among other things, to present proposals
regarding:

3.2

•

Chairman of the Annual General Meeting;

•

number of Board members to be appointed by the General Meeting;

•

Chairman of the Board and other Board members to be appointed by the General
Meeting;

•

remuneration to the Board, with a division between the Chairman of the Board and
the other members of the Board as well as remuneration for committee work, if any;

•

election of auditors, where applicable;

•

remuneration to auditors; and

•

changes to the instruction for the nomination committee, if any.

Vid extra bolagsstämma ska valberedningens
förekomma vid stämman, i relevanta fall.

förslag

omfatta det eller

de val som ska

In the event of an Extraordinary General Meeting, the nomination committee's proposals shall
concern the elections to take place at the Meeting, where relevant.
3.3

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till bolagsstämma där styrelse eller
revisorsval ska äga rum samt på Bolagets webbplats. I anslutning till kallelsen ska
valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till
styrelsemedlemmar i enlighet med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.
Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
The nomination committee's proposals shall be presented in the notice to the General
Meeting where election of Board members or auditors will take place and shall also be
presented on the Company's website. In connection to the notice, the nomination committee
shall also provide a justified opinion on the company's website regarding its proposal on
Board members, pursuant to the requirements of the Swedish Corporate Governance Code.
The opinion shall also contain a short description of how the work of the nomination
committee has been conducted.

3.4

Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara på årsstämman och presentera skälen
för valberedningens förslag.
At least one member of the nomination committee shall always attend the Annual General
Meeting and present the reasons for the nomination committee's proposals.
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4.

Ersättning till valberedningen

/ Remuneration

to the nomination committee

4.1

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga
kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
No remuneration is to be paid to members of the nomination committee. The Company shall
however defray all reasonable expenses that are required for the work of the nomination
committee.

4

Bilaga 4

Styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning tillledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till verkställande
och övriga ledande befattningshavare vilka ingår i koncernledningen.

direktören

Riktlinjer
De övergripande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen innebär att den ska baseras på
befattning, individuell prestation och koncernens resultat och att ersättningen ska vara
konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska
bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga
incitament, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och
avgångsvederlag.
Fastlön
Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta
marknaden och avspegla det ansvar som befattningen innebär.
Rörlig lön (Short-term Incentive, "STf")
Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen vara berättigad till STI. STI ska baseras
på det finansiella resultatet för koncernen och/eller den affärsenhet som medlemmen av
koncernledningen ansvarar för. Finansiella
mål vilka ska användas är organisk tillväxt, resultat och
cash flow. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av specie lit
intresse för bolaget. Klart definierade mål för "target"- och "stretch"-nivåer för prestation ska anges i
början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. STI ska maximalt uppgå till 50 procent
("stretch") av den fasta lönen.
Långsiktiga incitament
Styrelsen kommer årligen utvärdera om ett långsiktigt incitamentsprogram (tex aktie- eller
aktieprisbaserat) ska föreslås till årsstämman.
Pension
Pensionsförmåner
landet.

ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer pensionsreglerna i det specifika

Uppsägning och avgångsvederlag
En ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gäller den verkställande direktören. För övriga
medlemmar i koncernledningen gäller ömsesidiga uppsägningstider om 6 månader. Verkställande
direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning av anställningen från
bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 12 månaders fast lön. Inget
avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdes sida.
Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna
Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse aven sådan
avvikelse ska nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

