
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i 

Björn Borg AB (publ), 556658-0683, tisdagen den 

18 maj 2021 

_____________________________________ 

 

 

 

§ 1 

Val av ordförande vid stämman 

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att välja advokat Magnus Lindstedt till 

ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt bolagsjuristen Caroline Lönnbark att föra 

protokollet vid stämman. 

 

Det antecknades att stämman 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 stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. 

 

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1. Det antecknades att stämmohandlingarna lagts 

fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken ”Handlingar”. 

 

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2. 

 

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen framgår av Bilaga 3, vari 

framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. 

 

Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera 

punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. 

 

§ 2 

Val av en eller två justeringspersoner 

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Veronica Sandman och 

Vilhelm Schottenius.  

 

§ 3 

Upprättande och godkännande av röstlängden 

Den förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, godkändes 

såsom röstlängd vid stämman.  

 

§ 4 

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Det konstaterades att kallelse skett på det sätt och i den tid som bolagsordningen föreskriver genom att 

kallelsen funnits på bolagets webbplats från och med den 14 april 2021 och annonserats i Post- och 

Inrikes Tidningar den 16 april 2021 samt med en annons samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse 

skett.  

 

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara bolagsstämman behörigen 

sammankallad. 
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§ 5 

Godkännande av dagordning 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket funnits intaget i kallelsen till 

stämman. 

§ 6 

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare 

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, liksom revisorsyttrande över 

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, hade lagts fram. 

 

§ 7 a 

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning 

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2020-12-31 samt 

resultaträkning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 för moderbolaget och för koncernen.  

 

§ 7 b 

Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen   

Det noterades att styrelsen föreslagit att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020, eftersom 

styrelsen som ett alternativ till vinstutdelning föreslagit att Björn Borg ska överföra vinstmedel till 

aktieägarna genom ett s.k. automatiskt inlösenförfarande (punkt 12 på dagordningen). 

 

Stämman beslutade om disposition beträffande bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, 

innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att 37 722 576 kronor av de 

till buds stående vinstmedlen används för det automatiska inlösenförfarandet, medan resterande 86 389 

114 kronor balanseras i ny räkning. 

 

§ 7 c  

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 

av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020-01-01– 2020-12-31. 

 

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg 

dem själva. Det antecknades vidare att i övrigt biträdde samtliga aktieägare beslutet. 

 

§ 8 

Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie 

ledamöter utan suppleanter. 

 

§ 9 

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens föreslag att arvode för den kommande 

mandatperioden ska utgå med (i) 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till övriga 
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ledamöter, (ii) 16 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 27 000 kronor till dess ordförande 

samt (iii) 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.  

 

 § 10 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna 

Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats Nilsson och Heiner Olbrich samt nyval av 

Jens Høgsted som ordinarie styrelseledamöter, med Heiner Olbrich som styrelsens ordförande, för tiden 

intill slutet av nästkommande årsstämma.  

 

§ 11 

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation 

om nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av 

nästkommande årsstämma. Det antecknades att BDO Mälardalen AB avser utse revisorn Johan 

Pharmanson som huvudansvarig för revisionen. 

 

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå 

med skäligt belopp enligt godkänd räkning.  

 

§ 12 a-c 

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt inlösenförfarande 

innefattande (a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, (b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av 

aktier, samt (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier  

Stämman beslutade om det automatiska inlösenförfarandet, innefattande aktiesplit, inlösen och 

fondemission, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. 

 

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt och således biträddes av aktieägare som representerade mer 

än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

§ 13 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6. 

 

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt och således biträddes av aktieägare som representerade mer 

än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

§ 14 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7. 

Bolagsordningen i dess nya lydelse bilades, Bilaga 8. 

  

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt och således biträddes av aktieägare som representerade mer 

än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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§ 15 

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport 

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, och att stämman 

godkände rapporten. 

 

§ 16 

Valberedningens förslag till beslut om valberedningsinstruktion 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om valberedningsinstruktion, Bilaga 9. 

 

 

 

___________________________ 

 

Vid protokollet: 

 

 

Caroline Lönnbark 

Justeras: 

 

 

 

Magnus Lindstedt 

 

 

 

Veronica Sandman 

 

 

 

Vilhelm Schottenius 
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