
Protokoll fiirt vid årsståimma med
aktieägarna i Amasten Fastighets AB
(publ), org.nr556580-2526, den 18 maj
2020 i Stockholm

S 1. Ståimman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av verkställande direktören Jan-Erik Höjvall.

Beslutade stämman att utse Erik Borgblad, advokat vid Advokatfrman Glimstedt, att vara

ordfiirande vid ståimman och att protokollet skulle föras av Jan Öhgren, advokat vid
Advokatfirman Glimstedt.

$2. Beslutade ståimman att godkiinna bifogad forteckning över närvarande, till ståimman anmälda

och i bolagsst?immoaktieboken inftirda aktieägare att gälla såsom röstliingd vid stämmaq
bilaea 1.

$3.

$4.

Beslutade stämman att Jakob Pettersson skulle justera protokollet jämte ordfiiranden.

Konstaterades att kallelse skett genom aruronsering i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter i
anslutning diirtill.

Beslutade stZimman att godk?inna kallelseåtgärderna och fiirklara stiimman behörigen
sammankallad.

Beslutade stiimman att godkiirura styrelsens frrslag till dagordning, vilken fanns intagen i
kallelsen till stiimman.

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncemredovisningen och
koncemrevisionsberättelsen fiir räkenskapsåret 20 I 9.

Beslutade stiimman att fastställa i årsredovisningen inkgen balansr?ikning per den 31
december 2019 och resultaträkning fiir riikenskapsåret 2019 samt i koncemredovisningen
intagen koncembalansräkning per den 31 december 2019 samt koncernresultatriikning for
råikenskapsåret2019.

Beslutade ståimman att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda fiirslag,
såsom framgår av kallelsen, och dess yttrande enligt l8 kap 4 $ aktiebolagslagen, innebåirande
att ingen utdelning liimnas avseende stamaktier av serie A och att utdelning låimnas med 5
kronor per preferensaktie av serie B och kvartal, dock högst 20 kronor, och att
avståimningsdagar ftir betalning av utdelninge,n åir den 10 juli 2020, den 10 oktober 2020, derr
l0 januari 2021 samt den l0 apÅl2021samt att samtliga nya preferensaltier som kan komma
att emitteras med stöd av emissionsbemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den
dag de blivit inftirda i den av Euroclear Sweden AB fiirda aktieboken.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet ftir
fiirvaltningen av bolagets angelägenheter under riikenskapsåret 2019. Det antecknades att
styrelsens ledamöter och den verkstiillande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet
ftir egen del och att beslutet i öwigt var enhälligt.

Beslutade stämman att styrelsen, fiir tiden intill nästa årsstiimma, ska bestå av sex ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

ss.

$6.

$7.

$8.

Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor



$e. Beslutade slämman att ett årligt arvode till styrelsens ordfiirande ska utgå med 415 000 kronor
per räkenskapsår samt till öwiga styrelseledamöter med 165 000 kronor per person och
räkenskapsår och att arvode fiir arbete i revisionsutskottet ska utgå med 90 000 kronor att
fiirdela mellan revisionsutskottets ledamöter.

Beslutade stiimman att ersättning till revisom ska utgå enligt löpande räkning.

$ 10. Beslutade st?imman att omvälja Magnus Bakke, Bengt Kjell, Jakob Pettersson och Peter
Wågström som ordinarie styrelseledamöter, att nyvälja Anneli Lindblom och Kristina Sawjani
som ordinarie styrelseledamöter, att nyvälja Bengt Kjell till styrelsens ordfiirande samt att
omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga fiir tiden intill nästa
årsstäimma. Noterades att Rickard Backlund, Jonas Grand6r och Jenny Wåirm6 har avböjt
omval som styrelseledamöter.

$ 11. Beslutade st?imman i enlighet med styrelsens fiirslag att anta oftir?indrade principer ör
utseende av valberedningen.

$ 12. Beslutade st?imman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier på villkor
som framgår avbilaeaZ.

Antecknades att Fjåirde AP-fonden röstade mot fiirslaget, med anledning av att ftirslaget
möjliggör utgivande av mer än l0 procent av antalet aktier.

Antecknades att stiimmans beslut i öwigt var enhåilligt.

Antecknades att Låinsfiirs2ikringar Fastighetsfond röstade fiir fiirslaget men önskade få fitrt till
protokollet att bemyndigandet överstiger vad Länsftrsäkringar Fondfiirvaltning normalt sett
röstar fiir. Låinsörsiikringar Fondfiirvaltning uppmanar styrelsen att till nästa år inftira en

tioprocentig begränsning fiir riktade kontantemissioner eller nyemissioner i annat syfte iin att
forvärva fastigheter eller fastighetsbolag.

S 13. Ordfiiranden fiirklarade stiimman avslutad.
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