Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Concordia Maritime AB
(publ), 556068-5819, den 25 april 2017
kl. 13:00 på Gothia Towers, Göteborg

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och
förklarade årsstämman öppnad.
1.

Val av ordförande för stämman
Årsstämman utsåg Stefan Brocker till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.
Uppdrogs åt Johan Ljungberg att tjänstgöra som protokollförare.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i föreliggande skick, Bilaga 2.

4.

Val av justerare
Årsstämman valde Henrik Hallin, representerande Stena Sessan Rederi AB, och Rolf
Lundström, representerande Provobis Holding AB, att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Årsstämman godkände kallelseförfarandet och förklarade stämman behörigen
sammankallad.

6.

Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner
Styrelsens ordförande presenterade bolagets styrelse och nyckelpersoner.

7.

Redogörelse för styrelsens arbete
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Styrelsens ordförande redogjorde för det arbete som har bedrivits i styrelsen.
8.

Anförande av verkställande direktören
Verkställande direktören Kim Ullman redogjorde för bolagets utveckling under det
gångna verksamhetsåret, bolagets nuvarande läge och för marknaden som bolaget
verkar på.

9.

Framläggande av
a) årsredovisning och koncernredovisning;
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 föredrogs av
finansdirektören Ola Helgesson, Bilaga 3.
Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor i anledning av verkställande direktörens
anförande och finansdirektörens föredragning av årsredovisningen och koncernredovisningen. Frågorna besvarades av bolagets styrelseordföranden, verkställande
direktören och finansdirektören.
Årsstämman fann att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda och
föredragna i behörig ordning.
b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; samt
c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
Auktoriserade revisorn Jan Malm föredrog sin revisionsberättelse och
koncernrevisionsberättelse samt redogjorde för revisionen av bolaget och koncernen.
Vidare föredrogs revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 4. Det
konstaterades att handlingarna hade lagts fram på stämman.

10.

Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per den
31 december 2016 så som de finns intagna i årsredovisningen.
b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;
Framlades styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen
vinstutdelning, Bilaga 5.
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag att de till stämmans
förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 0,50
kronor per aktie och resten balanseras i ny räkning.
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Beslutades vidare att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 27 april
2017.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016. Det antecknades att dessa personer inte deltog i beslutet.

11.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade
yttrande avseende sitt förslag till styrelse
Valberedningens representant Carl-Johan Hagman redogjorde för valberedningens
arbete och dess förslag till årsstämman, inklusive valberedningens motiverade yttrande
avseende dess förslag till styrelse samt valberedningens förslag till inrättande av
valberedning inför nästa årsstämma enligt Bilaga 6.

12.

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan
suppleanter. Beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan
revisorssuppleant.

13.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa
årsstämma, ska utgå enligt följande:
•
•
•
•

400.000 kronor vardera till ordföranden och vice ordföranden
225.000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter
Ordförande i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 50.000 kronor
Övrig ledamot i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet: 30.000 kronor

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd
räkning.
14.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande
Årsstämman omvalde för tiden till och med utgången av nästa årsstämma, Carl-Johan
Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Morten Christian Mo,
Dan Sten Olsson och Helena Levander som ordinarie styrelseledamöter.
Årsstämman beslutade att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande. Till
styrelsens vice ordförande valdes Stefan Brocker.
Antecknades att Alessandro Chiesi och Daniel Holmgren är arbetstagarledamöter i
styrelsen, med Mahmoud Sifaf som suppleant.
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15.

Val av revisor och revisorssuppleant
Årsstämman beslutade att välja KPMG till bolagets revisor för tiden till och med
utgången av nästa årsstämma. Antecknades att den tidigare auktoriserade revisorn i
bolaget, Jan Malm, kommer att vara huvudansvarig revisor.

16.

Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Årsstämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med förslaget
i Bilaga 6.

17.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt Bilaga 7.
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 7.

18.

Stämmans avslutande
Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.
Ordföranden tackade därefter aktieägarna för visat intresse, varefter stämman
avslutades.
____________________

Vid protokollet:
_____________________
Johan Ljungberg

Justerat:
_____________________
Stefan Brocker
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_____________________
Henrik Hallin

_____________________
Rolf Lundström

