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Protokoll fört vid extra bolagsstämma med 
aktieägarna i Handicare Group AB (publ) 
(org.nr. 556982- 7115), den 31 mars 2021. 

 
 

§ 1. Val av ordförande vid stämman m.m. 

Beslutades att utse Patrik Marcelius till ordförande vid stämman. Antecknades att 
det uppdragits åt Hanna Lundblad att föra protokollet vid stämman. 

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid 
bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. 

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning 
bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som 
omfattas av poströster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 
26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3.  

§ 2. Val av justeringsperson 

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ola Åhman. 

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av bolaget, baserat på 
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster och som kontrollerats av 
justeringspersonen, godkändes som röstlängd vid stämman. 

§ 4. Godkännande av dagordning 

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen att gälla som dagordning för 
stämman. 

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. 

§ 6. Fastställande av antal styrelseledamöter 

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan 
suppleanter. 

§ 7. Fastställande av styrelsearvode 

Beslutades att inget arvode ska utgå till av stämman valda styrelseledamöter. 
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§ 8. Val av styrelse 

Beslutades att till styrelseledamöter nyvälja Sébastien Bourassa, Eugenio Furlan och 
Henrik Teiwik. 

§ 9. Val av styrelseordförande 

Beslutades att nyvälja Sébastien Bourassa till styrelsens ordförande. 

 
 

 
 
 

Vid protokollet: 
 
 
_____________________________ 

Justeras: 
 
 
_____________________________ 

Hanna Lundblad Patrik Marcelius 

  
 
 
_____________________________ 
Ola Åhman 
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