PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Tobin Properties
AB (pub!), 556733-4379,
Id. 15.00 den 3 juni 2016
i Stockholm

§1

Öppnande av stämman

På styrelsens vägnar öppnades stämman av advokaten Gustav Skogö,
som hälsade aktieägare och gäster välkomna.
§2

Val av ordförande vid stämman

Valdes Gustav Skogö till ordförande vid stämman. Noterades att det hade
uppdragits till Fredrik Haräng att föra protokoll vid stämman
Antecknades att de närvarande upplystes om att det i stämmoprotokollet
kan komma att behandlas personuppgifter och att stämmodeltagama
förutsätts samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet
med tillämplig lagstiftning.
§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den upprättade förteckningen med vid stämman
företagna justeringar över anmälda och, själva eller genom ombud,
närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
Beslutades att godkänna att gäster, funktionärer och närvarande
aktieägare som inte rättidigt hade anmält sig till stämman närvarade vid
densamma.
§4

Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen till stämman införda dagordningen för
stämman.
§5

Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse en justeringsman.
Valdes Rosen Guggenheimer Lindow att som justeringsman jämte
ordföranden justera protokollet.
§6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades stämman vara behörigen sammankallad i
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§7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncemredovisingen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret
2015.
I anslutning härtill redogjorde Johan Andersson från Grant Thornton
Sweden AB, som upplyste om att bolagets revisor Anna Persson hade
förhinder att närvara vid stämman, för arbetet med revisionen och
revisionsberättelsen.

§8

Anförande av den verkställande direktören
Bolagets verkställande direktör Erik Kanin redogjorde tillsammans med
bolagets fmansdirektör Johan Varland för bolagets verksamhet.

§ 9a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncemresultaträkningen och koncembalansräkningen för räkenskapsåret
2015.

§ 9b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen
Beslutades att lämna utdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens
förslag.

§ 9c

Beslut ifråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2015.
Antecknas att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte
deltog i beslutet.

§ 10

Beslut om antalet styrelseledamöter
Föreslog aktieägarna Karlin & Co Stockholm AB och Egobox AB att
styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter, att till
styrelseledamöter ska omväljas Erik Kanin, Johan Varland och Peder
Johnson samt väljas Christina Tillman samt att 100 000 kronor i
styrelsearvode ska utgå till var och en av Christina Tillman och Peder
Johnson för det fall dessa väljs till styrelseledamöter, medan inget arvode
ska utgå till övriga styrelseledamöter. 1,7
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Upplystes om att styrelsen i anledning av ovan framlagt förslag drog
tillbaka sitt förslag härutinnan.
Redogjorde Christina Tillman för sina övriga uppdrag och besvarade
frågor från stämman.
Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan
suppleanter.
§ 11

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Beslutades att styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå till var och en
av Christina Tillman och Peder Johnson för det fall dessa väljs till
styrelseledamöter, dvs, ett totalt styrelsearvode om 200 000 kronor, och
att inget arvode ska utgå till styrelsens övriga ledamöter.
Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

§ 12

Val av styrelse och revisor
Beslutades att välja Christina Tillman samt att omvälja Erik Karlin, Johan
Varland och Peder Johnson till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.
Beslutades att omvälja Johan Varland som styrelsens ordförande för
samma period.
Beslutades att välja revisionsbolaget Grant Thomton Sweden AB till
revisor för bolaget. Upplystes om att Grant Thomton Sweden AB avser
att utse Elisabeth Falk till huvudansvarig revisor.

§ 13

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av stamaktier
Beslutades i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut att
bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om emission av sammanlagt högst 4 000 000 stamaktier med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller med
apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella
flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna finansiella
instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan
komma att genomföra.
Antecknades att beslutet var enhälligt.
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§14

Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.
***
Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Haräng

Rosen Guggenbeimer dow

