
 

Protokoll fört vid årsstämma i Logistea AB 

(publ), org.nr 556627-6241, fredagen den 6 maj 

2022, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, 

Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm. 

 

 

 

1 STÄMMANS ÖPPNANDE 

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Tillman. 

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 

Patrik Tillman utsågs till ordförande vid stämman. Noterades att advokaten Patrik 

Essehorn tjänstgjorde som protokollförare. 

Det antecknades att aktieägare, förutom att kunna närvara fysiskt på stämman, har kunnat 

utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning på förhand, i enlighet med 4 § lagen 

(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor samt beslut av styrelsen. 

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades 

protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.  

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 

Upprättades förteckning, Bilaga 3, över vid stämman närvarande aktieägare och ombud, 

varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarande. Förteckningen godkändes 

som röstlängd vid stämman. 

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman, Bilaga 4. 

5 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 

Stämman utsåg Anna Magnusson, ombud för Arnia Holding AB, att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. 

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD 

Noterades att kallelsen till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 6 april 

2022 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats, samt att kallelsen till stämman 

publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett 

 



annonserats i Svenska Dagbladet den 8 april 2022. Stämman förklarade sig behörigen 

sammankallad. 

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING OCH 

REVISIONSBERÄTTELSE, KONCERNREDOVISNING OCH 

KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE SAMT REVISORSYTTRANDE OM HURUVIDA 

DE RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SOM 

GÄLLT SEDAN FÖREGÅENDE ÅRSSTÄMMA HAR FÖLJTS 

Framlades års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2021, samt revisorsyttrande 

om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 5a och 

Bilaga 5b. 

Bolagets VD, Niklas Zuckerman, redogjorde för bolagets verksamhet under 2021 och för 

väsentliga händelser efter bokslutsdagen. 

Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom huvudansvarige revisor 

Tobias Stråle redogjorde för revisionsarbetet i bolaget och föredrog revisionsberättelsen 

och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns yttrande över tillämpningen av riktlinjerna 

för ersättning till ledande befattningshavare. 

8 VINSTDISPOSITION MM 

Ordföranden anmälde att till stämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 

612 472 768 kronor. 

Stämman beslutade 

a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) att de fria vinstmedel som står till årsstämmans förfogande ska balanseras i ny 

räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande Stam D aktier 

och/eller Preferensaktier enligt nedan: 

Stämman beslutade att samtliga nya Stam D aktier och Preferensaktier, som kan komma 

att emitteras av styrelsen med stöd av stämmans bemyndigande i punkten 15, ska ge rätt 

till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken, innebärande en första utdelning om 8,75 kronor per Preferensaktie respektive 

0,50 kronor per Stam D aktie med närmast följande avstämningsdag som infaller efter 

införandet i aktieboken, maximalt 612 472 735 kronor; samt 

c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt tidigare 

verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören samt tidigare 

verkställande direktör inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten. 



9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET 

REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER  

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om antal styrelseledamöter samt 

antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sju 

ledamöter. Bolaget ska oförändrat ha en revisor utan revisorssuppleant. 

10 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN 

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om arvoden åt styrelse och revisor. 

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa 

årsstämma ska utgå och fördelas enligt nedan. 

- Styrelsens ordförande: 325 000 kronor 

- Envar av övriga ledamöter: 160 000 kronor  

- Vice ordförande: ytterligare 80 000 kronor 

- Ordföranden i revisionsutskottet: ytterligare 60 000 kronor 

- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: ytterligare 30 000 kronor 

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår 

ingen ytterligare ersättning. 

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

11 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR ELLER REVISORER SAMT EVENTUELLA 

REVISORSSUPPLEANTER 

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om val av styrelseledamöter, 

styrelseordförande och revisor. 

Det noterades att Fredrik Palm har avböjt omval. Stämman beslutade att för tiden intill 

slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Patrik Tillman, Bengt Kjell, Sanja 

Batljan, Caroline Thagesson och Johan Mark samt beslutade om nyval av Anneli 

Lindblom och Stefan Hansson. 

Patrik Tillman valdes till styrelsens ordförande.  

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade 

revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Det antecknades att 

Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Gabriel Novella ska vara ny huvudansvarig 

revisor. 

12 BESLUT OM INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN 

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om instruktion till 

valberedningen. 



Stämman beslutade att anta instruktion för utseende av valberedning i enlighet med 

valberedningens förslag, Bilaga 6. Beslutades att instruktionen ska gälla tills vidare. 

13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § 

aktiebolagslagen i enlighet med Bilaga 7.  

14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE 

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare. 

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet 

med styrelsens förslag, Bilaga 8, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 

2026. 

15 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION 

AV AKTIER 

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för 

styrelsen att besluta om nyemission samt syftet med förslaget. 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, 

besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av Stam A aktier, Stam B 

aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.  

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. 

16 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av 

bolagsordningen. 

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, 

Bilaga 10.  

I enlighet med beslutet får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av Bilaga 11. 

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. 

17 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE 

JUSTERINGAR AV BESLUTEN 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den 

styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de 



på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av 

besluten. 

18 STÄMMANS AVSLUTANDE 

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet. 

Ordföranden tackade aktieägarna för deltagandet vid stämman. Ordföranden tackade 

därefter företagsledningen och bolagets anställda för ett utmärkt arbete under 

verksamhetsåret 2021. 

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad. 

 

Underskrifter på nästa sida 

  



 

Vid protokollet:  Ordförande: 

   

   

Patrik Essehorn  Patrik Tillman 

 

Justeras:  

  

  

Anna Magnusson  
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Logistea AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier 

i Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, vid årsstämman fredagen den 6 maj 2022. Rösträtten utövas 

på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägare Personnummer/organisationsnummer 

 

 

 

 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):  

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar 

på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens 

innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):  

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och 

inte är återkallad. 

Ort och datum 

 

 

 

Namnteckning 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Telefonnummer E-post 
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 SID 2 AV 5 

 

Gör så här: 

• Fyll i uppgifterna ovan. 

• Markera valda svarsalternativ nedan. 

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Logistea AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 

191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. 

Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear 

Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.    

• Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som 

ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för 

en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en 

ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna. 

• Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren 

är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 

formuläret. 

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera 

aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.  

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna 

svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon 

fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med 

särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. 

poströstningen i dess helhet) ogiltig.  

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det 

senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det 

formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan 

komma att lämnas utan avseende. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman 

personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning 

under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer 

att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst i relevant(a) 

beslutspunkt(er). 

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Logistea AB (publ) 

c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till 

och med måndagen den 2 maj 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till 

GeneralMeetingService@euroclear.com.  

Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen 

eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen 

eller genom ombud finns i kallelsen till årsstämman. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Logisteas webbplats, www.logistea.se. 

Bilaga 2
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 SID 3 AV 5 

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  
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Årsstämma i Logistea AB (publ) fredagen den 6 maj 2022 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i 

kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.  

2. Val av ordförande vid stämman. 

Patrik Tillman 

Ja □  Nej □ 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Ja □  Nej □ 

4. Godkännande av dagordningen. 

Ja □  Nej □ 

5. Val av en eller två protokolljusterare. 

5.1 Ilija Batljan, Ilija Batljan Invest AB samt ytterligare bolag inom sfären 

Ja □  Nej □ 

5.2 Rutger Arnhult, M2 Capital Management AB samt ytterligare bolag inom sfären 

Ja □  Nej □ 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Ja □  Nej □ 

8 a). Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning. 

Ja □  Nej □ 

8 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 

Ja □  Nej □ 

8 c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare 

verkställande direktör. 

8 c) i Styrelseledamot Patrik Tillman:   Ja □  Nej □ 

8 c) ii Styrelseledamot Bengt Kjell:    Ja □  Nej □ 

8 c) iii Styrelseledamot Sanja Batljan:    Ja □  Nej □ 

8 c) iv Styrelseledamot Caroline Thagesson:  Ja □  Nej □ 

8 c) v Styrelseledamot Johan Mark:     Ja □  Nej □ 

8 c) vi Styrelseledamot Fredrik Palm:   Ja □  Nej □ 

8 c) vii Verkställande direktör Niklas Zuckerman: Ja □  Nej □ 

8 c) viii Tidigare verkställande direktör Jennie Högstedt Björk: Ja □  Nej □ 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

9.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter:     Ja □  Nej □ 

9.2 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter: Ja □  Nej □ 

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

10.1 Fastställande av arvode till styrelsen:    Ja □  Nej □ 

10.2 Fastställande av arvode till revisor eller revisorer:  Ja □  Nej □ 

11. Val av styrelse och revisor eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 

11.1 Omval av Patrik Tillman:       Ja □  Nej □ 

11.2 Omval av Bengt Kjell:        Ja □  Nej □ 

11.3 Omval av Sanja Batljan:        Ja □  Nej □ 

11.4 Omval av Caroline Thagesson:      Ja □  Nej □ 

Bilaga 2



   

 

 

 

 

 

 

 SID 5 AV 5 

 

11.5 Omval av Johan Mark:       Ja □  Nej □ 

11.6 Nyval av Anneli Lindblom:       Ja □  Nej □ 

11.7 Nyval av Stefan Hansson:       Ja □  Nej □ 

11.8 Omval av Patrik Tillman (styrelseordförande):  Ja □  Nej □ 

11.9 Nyval av Ernst & Young Aktiebolag:    Ja □  Nej □ 

12. Beslut om instruktion till valberedningen.  

Ja □  Nej □ 

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport. 

Ja □  Nej □ 

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Ja □  Nej □ 

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 

Ja □  Nej □ 

16. Beslut om ändring av bolagsordningen. 

Ja □  Nej □ 

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten. 

Ja □  Nej □ 

 

Bilaga 2



I publicerat protokoll från årsstämman är Bilaga 3 ”Röstlängd” utelämnad. 

Bilaga 3



 

 

Förslag till dagordning vid årsstämma i Logistea AB (publ) den 6 maj 2022 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordningen. 

5. Val av en eller två protokolljusterare. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning 

och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts. 

I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. 

8. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare 

verkställande direktör. 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

11. Val av styrelse och revisor eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 

12. Beslut om instruktion till valberedningen. 

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport. 

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 

16. Beslut om ändring av bolagsordningen. 

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten. 

18. Stämmans avslutande. 

Bilaga 4



 

 

 

 

Beträffande Bilaga 5a hänvisas till års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 som finns tillgänglig på 

bolagets webbplats. 

Bilaga 5a



 

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om 
huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande 
befattningshavare har följts 

Till årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 556627-6241 

 

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Logistea AB (publ), under år 2021 har följt de 
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2020 respektive 
årsstämman den 7 maj 2021.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. 
Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande 
befattningshavare i vissa publika aktiebolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. 
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av 
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till Logistea AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande 
befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under 
räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland 
annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.  

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. 

Uttalande 

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Logistea AB (publ) under 2021 följt de riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 respektive 
årsstämman den 7 maj 2021.  

 
Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Tobias Stråle 
Auktoriserad revisor 

  2022-04-12 14:51:33 UTCSignerat 2921392 1 / 2Oneflow ID Sida
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOBIAS HOLMER STRÅLE

Tobias Stråhle

Auktoriserad revisor

2022-04-12 14:51:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Instruktion till valberedningen 

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen och att valberedningen 

således ska utökas med en ledamot. Valberedningen föreslår därför att årsstämman beslutar att anta 

följande instruktion för utseende av valberedning för Logistea att gälla tills vidare. 

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. 

Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista 

dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse 

ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant 

till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara 

ledamot av bolagets styrelse. 

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt 

eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. 

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra 

bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de 

representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats 

www.logistea.se. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i 

bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets 

förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av 

valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra fler än en ledamot 

utöver styrelseordföranden. Den som ingår i valberedningen och är styrelseledamot men inte 

styrelseordförande ska vara oberoende till bolagets större aktieägare. 

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga 

fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning. 

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att 

det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna 

ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, 

sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade 

ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan 

årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i 

valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. 

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget 

dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. 

sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för 

valberedningens arbete. 

Denna instruktion ska gälla tills vidare. 
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STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021 

Inledning  

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Logistea AB:s (tidigare Odd Molly International 

AB:s) (”Bolaget”) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2020 

(”Ersättningsriktlinjerna”), har tillämpats under 2021.  

Under 2021 avyttrades bolagets modeverksamhet och Logistea blev ett renodlat fastighetsbolag med inriktning  

på lager, logistik och lättare industri. Förändringen av verksamhetsföremål har inneburit att Logisteas nuvarande 

ledningsgrupp och organisation har rekryterats under 2021. 

Ersättningsrapporten tillhandahåller detaljer om ersättning till Bolagets verkställande direktörer och vice 

verkställande direktörer under året samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram.  

Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen samt regler om ersättning till ledande 

befattningshavare och om incitamentsprogram som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.  

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 i årsredovisningen för 2021. 

Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 

2021.  

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i 

not 5 i årsredovisningen för 2021.  

Bolagets utveckling under 2021 

En sammanfattning över koncernens övergripande resultat och utveckling presenteras på 41-44 i 

årsredovisningen för 2021.  

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser  

En övergripande målsättning med verksamheten i Logistea är att skapa god utveckling av aktieägarvärde över tid, 

vilket ska uppnås genom att implementera Logisteas affärsstrategi.  

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, 

inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Logistea ska 

därför ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande 

befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och 

tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och 

konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare. Logistea ska 

erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. 

Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, 

erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och 

övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis 

aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den rörliga ersättningen ska syfta till att främja långsiktigt 

värdeskapande inom koncernen, genom att främja Logisteas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive 

dess hållbarhetsarbete.  

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg 

från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska 

tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas 

tillgängligt på https://logistea.se/sv/sektion/bolagsstyrning/bolagsstammor/ senast tre veckor före årsstämman 

2022. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.  
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Rörlig ersättning  

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparanta 

konstruktioner kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier 

som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.  

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen  

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen baseras på rörelseresultatets utveckling samt på en helhetsbedömning 

av utvecklingen av vissa individuellt målsatta faktorer som styrelsen, efter samråd med verkställande direktören, 

beslutar prioritera under det aktuella räkenskapsåret. För att rörlig ersättning ska utgå krävs att uppsatta mål 

uppfyllts. Om ersättning skall utgå sker utbetalning i form av lön årsvis efter det att bokslutet fastställs. 

Ersättningen har en ettårig prestations- och intjänandeperiod. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 50 procent av 

den fasta årliga lönen och utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön.  

Individuellt målsatta faktorer  

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära 

arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla 

befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie 

arbetsuppgifter. Under 2021 har VD Niklas Zuckerman och vVD Anders Nordvall tilldelats 600 tkr vardera i s.k. 

sign-on bonus. De individuellt målsatta faktorerna ska över tid bidra till bolagets hållbarhetsmål.  

TABELL 1 – Totalersättning till VD och Vice VD under 2021 (TSEK) 

Namn 
(Position) 

Räkenskapsår 

Fast ersättning Rörlig ersättning 

Extraordinära 
ersättningar 

Pension 
Total 

ersättning 

Fast 
respektive 

rörlig 
ersättning 
som andel 

av total 
ersättning 

Grundlön 
Övriga 

förmåner 

Kortsiktigt 
incitaments-

program 

Långsiktigt 
incitaments-

program 

Jennie 
Högstedt 

Björk (VD) 
2020 2 400 - - - - 726 3 126 100/0 

Jennie 
Högstedt 

Björk (VD) 
2021 2 400 - - - - 726 3 126 100/0 

Johanna 
Palm (vVD) 

2020 1 872 - - - - 433 2 305 100/0 

Johanna 
Palm (vVD) 

2021 977 - - - - 196 1 173 100/0 

Niklas 
Zuckerman 

(VD) 
2021 127 - - - 600 15 742 20/80 

Anders 
Nordvall 

(vVD) 
2021 127 - - - 600 15 742 20/80 

Niklas Zuckerman och Anders Nordvall tillträdde sina tjänster den 7 december 2021. Johanna Palm avslutade sin 

sin tjänst den 26 juli 2021. Ovanstående uppgifter om Jennie Högstedt Björks ersättning omfattar 100 procent av 
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ersättning för 2021. 4/5-delar av ersättningen till avgående VD Jennie Högstedt Björk samt 5/5-delar av 

ersättningen till Johanna Palm har i årsredovisningen klassificerats som resultat för utdelad verksamhet. 

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) – teckningsoptionsprogram 2021/2025  

Vid en extra bolagsstämma i Bolaget den 22 oktober 2021 fattades beslut om införande av ett 

incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i 

Bolaget (”Incitamentsprogram 2021/2025”). Styrelsens motiv till förslaget är att de anställda genom införandet 

av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till  

ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna 

behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.  

Programmet omfattar högst 4 180 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 4 180 000 nya  

B-aktier i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma deltagarna i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD:  

högst 2 090 000 teckningsoptioner motsvarande högst 1 045 000 teckningsoptioner per deltagare;  

(ii) ledande befattningshavare CFO och COO: högst 960 000 teckningsoptioner motsvarande högst 480 000 

teckningsoptioner per deltagare; (iii) nyckelpersoner inklusive konsulter: högst 800 000 teckningsoptioner 

motsvarande högst 200 000 teckningsoptioner per deltagare samt (iv) övriga anställda: högst 330 000 

teckningsoptioner motsvarande högst 55 000 teckningsoptioner per deltagare. Som vederlag för 

teckningsoptionerna har optionsinnehavarna under tilldelningsdatumet erlagt 2,06 kronor per option. Optionspriset 

är beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid årets slut hade programmet en täckningsgrad 

motsvarande 98,7 procent. 

TABELL 2 – Långsiktigt incitamentsprogram riktat till den verkställande direktören och vice verkställande 
direktörerna under räkenskapsåret 2021  

Namn 
(Position) 

De grundläggande villkoren för aktieprogram Information avseende 2021 

Program 
Tilldelnings-

datum 
Lösenperiod 

Tecknings-
kurs per 
aktie (kr) 

Ingående 
balans 

Under året Utgående balans 

Antal 
optioner 

som 
innehas 

Antal 
optioner 

som 
tilldelats 

Antal 
optioner 

som 
utnyttjats 

Antal 
optioner 

som 
tilldelats 
och som 

inte 
intjänats 

Antal 
optioner 

som 
omfattas 

av 
skyldigh

et att 
behålla 
under 
viss tid 

Niklas 
Zuckerman 

(VD) 

Tecknings-
options-
program 

serie 
2021/2025 

2021-12-15 - 
2021-12-31 

2025-12-01 - 
2025-12-15 

- - 
1 045 
000 

- - 
1 045 
000 

Anders 
Nordvall 

(vVD) 

Tecknings-
options-
program 

serie 
2021/2025 

2021-12-15 - 
2021-12-31 

2025-12-01 - 
2025-12-15 

- - 
1 045 
000 

- - 
1 045 
000 
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TABELL 3 – Förändringar i ersättning och bolagets rörelseresultat under de senaste två rapporterade 

räkenskapsåren (TSEK) 

  2021 2021 vs 2020 

Ersättning till VD och Vice VD 

Jennie Högstedt Björk (VD) 3 126 3 126 (0%) 

Johanna Palm (vVD) 1 173 2 305 (-49%) 

Niklas Zuckerman (VD) 142 - 

Anders Nordvall (vVD) 142 - 

Bolagets prestation 

Förvaltningsresultat 17 531 3 103 (465%) 

Genomsnittlig total ersättning baserat på antal heltidsekvivalenter anställda i Bolaget 

  1 422 498 (186%) 

 

 

Stockholm i april 2022 

Logistea AB (publ) 

Styrelsen 
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PUNKT 14 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Styrelsen i Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att årsstämman den 6 maj 2022 beslutar 

om följande riktlinjer för lön och annan ersättning för bolagets ledande befattningshavare, att gälla 

som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2026.  

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare i bolaget. Riktlinjerna ska tillämpas på̊ ersättningar 

som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits 

av årsstämman 2022.  

Riktlinjernas främjande av Logisteas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet  

En övergripande målsättning med verksamheten i Logistea är att skapa god utveckling av 

aktieägarvärde över tid, vilket ska uppnås genom att implementera Logisteas affärsstrategi. För mer 

information om bolagets affärsstrategi, vänligen se bolagets hemsida www.logistea.se.  

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla 

kvalificerade medarbetare. Logistea ska därför ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som 

krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att 

nå̊ uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive 

dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande 

principer för ersättningen till ledande befattningshavare, vilket dessa riktlinjer möjliggör.  

Ersättningsformerna  

Logistea ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar 

och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på̊ faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, 

medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå̊ av fast lön, eventuell 

rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och 

oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.  

Fast lön  

För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Den fasta lönen ska grundas på 

marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde 

och prestation. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller 

dess dotterbolag.  

Rörlig ersättning  

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och 

transparanta konstruktioner kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till 

förutbestämda mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och 

långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet 
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respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl 

i förhållande till bolagets resultat som i förhållande till individuella prestationer. Genom att målen 

kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat och hållbarhet främjar de 

genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft. Uppfyllelse av 

kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år.  

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas 

och fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska 

bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Vid den 

årliga utvärderingen kan ersättningsutskottet, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen 

och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och 

strukturförändringar. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen och 

utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön.  

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana 

extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att 

rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver 

personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 

procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan 

ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Styrelsen har vidare rätt att 

återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig felaktiga och 

lämnade i vilseledande syfte.  

Pensionsförmåner  

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och 

premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. 

Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande 

kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren vid 

utbetalningstillfället. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 30 procent av 

den fasta årliga lönen, inklusive semesterersättning. Pensionsåldern är 65 år.  

Övriga förmåner  

Övriga förmåner för ledande befattningshavare, får bl.a. innefatta sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon 

och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt inte 

överstiga tio procent av den totala fasta årliga lönen för den ledande befattningshavaren.  

Uppsägning och avgångsvederlag  

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga tolv månader. Vid 

uppsägning från bolagets sida får fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag 

sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Vid uppsägning från 

den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till 

avgångsvederlag.  
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Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning 

ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och endast utgå under den period som den ledande 

befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Den månatliga ersättningen ska uppgå till högst 

50 procent av den genomsnittliga månadsinkomsten för de tolv månader som föregår anställningens 

upphörande. Ersättningen ska utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, 

vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.  

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda  

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för 

Logisteas övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens 

komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av 

ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna 

och de begränsningar som följer av dessa.  

Berednings- och beslutsprocess  

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som, i förhållande till 

styrelsen, ska ha en beredande funktion i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut 

om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningar och andra 

anställningsvillkor för denna grupp samt utvärdera tillämpningen av de riktlinjer som årsstämman 

fattat beslut om. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga 

fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av 

bolagsstämman. För det fall det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, ska 

styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer.  

Ersättningsutskottet ska även, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, bereda förslag 

rörande ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Vidare ska 

ersättningsutskottet följa och utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga 

ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer 

i Logistea. Dessutom ska ersättningsutskottet årligen upprätta en ersättningsrapport över 

ersättningen till ledande befattningshavare i Logistea. Vid ersättningsutskottets och styrelsens 

behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra 

ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av 

frågorna.  

Frångående av riktlinjerna  

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns 

särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Logisteas långsiktiga intressen, 

inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan 

ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsen beslut i ersättningsfrågor, vilket 

innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.  
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Beskrivning av ändringar i riktlinjerna m.m. 

I förhållande till nuvarande riktlinjer innebär förslaget att riktlinjerna omfattar ledande 

befattningshavare i bolaget, istället för att omfatta enbart den verkställande direktören, CFO samt 

COO. Övriga ändringar som föreslås i riktlinjerna är endast redaktionella förändringar. 

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare. 

    

Stockholm i april 2022 

Logistea AB (publ) 

Styrelsen 
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PUNKT 15 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN 

ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER  

Styrelsen i Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att årsstämman den 6 maj 2022 beslutar 

bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om 

ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av Stam A aktier, Stam B aktier, Stam D aktier 

och Preferensaktier enligt nedan: 

1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt 

motsvarar en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är 

utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.  

2. Antalet Stam D aktier och antalet Preferensaktier som får emitteras med stöd av 

bemyndigandet får dock högst uppgå till så många Stam D aktier respektive Preferensaktier 

att utdelningen på aktierna, om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt 

punkt 7 b om disposition av vinstmedel, har täckning i det fria egna kapitalet. 

3. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller 

på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 

4. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner 

av Stam D aktier och/eller Preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid 

företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges. 

Syfte  

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. 

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara 

att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter 

eller fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.  

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

    

Stockholm i april 2022 

Logistea AB (publ) 

Styrelsen 
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PUNKT 16 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN  

Styrelsen i Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, föreslår att årsstämman den 6 maj 2022 

beslutar att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i 

enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för 

styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före 

bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.  

Eftersom det föreslås att paragrafen läggs in som en ny paragraf 8 föreslås även omnumrering av 

efterföljande paragrafer i bolagsordningen så att de tidigare paragraferna 8 – 10 blir paragraferna 9 

– 11. 

Föreslagen lydelse 

§ 8 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post 

före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger om utomståendes närvaro vid 

bolagsstämma föreslår styrelsen att ett nytt stycke införs i den enligt ovan omnumrerade paragrafen 

9 i bolagsordningen i enlighet med nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 8 ÅRSSTÄMMAN 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader 

efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman 

ska följande ärenden förekomma. 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av 

röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två protokolljusterare. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad. 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning 

och revisionsberättelse samt, i 

förekommande fall, koncernredovisning och 

§ 9 BOLAGSSTÄMMA 

Styrelsen får besluta att den som inte är 
aktieägare i bolaget ska, på de villkor som 
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller 
på annat sätt följa förhandlingarna vid 
bolagsstämma. 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader 

efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman 

ska följande ärenden förekomma. 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av 

röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två protokolljusterare. 
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koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och 

balansräkning samt, i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning. 

b) om dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, och  

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 

och verkställande direktör när sådan 

förekommer. 

8. Fastställande av styrelse- och 

revisorsarvoden. 

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, 

revisorer samt eventuella 

revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende som ankommer på stämman 

enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för 

hela antalet av honom ägda och företrädda 

aktier, utan begränsning i röstetalet. 

 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad. 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning 

och revisionsberättelse samt, i 

förekommande fall, koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och 

balansräkning samt, i förekommande 

fall, koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning. 

b) om dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, och  

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 

och verkställande direktör när sådan 

förekommer. 

8. Fastställande av styrelse- och 

revisorsarvoden. 

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, 

revisorer samt eventuella 

revisorssuppleanter. 

10. Annat ärende som ankommer på stämman 

enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för 

hela antalet av honom ägda och företrädda 

aktier, utan begränsning i röstetalet. 

Styrelsens förslag till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

    

Stockholm i april 2022 

Logistea AB (publ) 

Styrelsen 
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BOLAGSORDNING  

Antagen vid årsstämma den 6 maj 2022 
 
§ 1 Företagsnamn 
 
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ). 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm. 
 
§ 3 Verksamhet 
 
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja 
fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. 
 
§ 5 Aktier 
 
Antalet aktier och aktieslag 
Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000. 
 
Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive Preferensaktier. 
Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam 
A aktie berättigar till en röst. Varje Stam B aktie, Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till 
en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av 
aktiekapitalet.  
 
Vinstutdelning på Stamaktier 
Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan 
företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla: 

• Stam A aktier och Stam B aktier har rätt till samma utdelning per aktie. 

• Stam D aktier har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på Stam A aktier och 
Stam B aktier, dock högst två kronor per aktie och år.  

Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två kronor 
höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare 
tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå 
till två kronor.  

Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie och Stam B aktie ska göras i antingen en betalning 
eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, 
september, december och mars.  

Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. 
Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, 
december och mars. 

 

Vinstutdelning på Preferensaktier 

Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning 
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Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför 
Stamaktierna till utdelning enligt nedan.  
 
Beräkning av Preferensutdelning 
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per 
Preferensaktie av ett belopp om 35 kronor (”Preferensutdelning”), med kvartalsvis utbetalning om 8,75 
kronor per Preferensaktie med utbetalningsdagar enligt nedan.  
 
Utbetalning av vinstutdelning 
 
Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en 
fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för 
vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall 
sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med "bankdag" 
avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är 
jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna 
bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). 
 
Beräkning av Innestående belopp 
 
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande 
Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida 
Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden 
mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan 
utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor 
motsvarande en årlig räntesats om en procent, varvid uppräkning ska ske med början från den 
kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det 
inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att 
bolagsstämma beslutar om vinstutdelning. 
 
Omräkning vid vissa bolagshändelser 
 
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande 
bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna 
förändring. 
 
Bolagets upplösning 
 
Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets 
tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna 
inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier. 
 
Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. 
Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie. 
 
Övrigt 
 
Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel. 
 
Omvandling av aktier 
 
Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier. Begäran om 
omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska omvandlas till Stam B 
aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A aktier omvandlingen avser, ska 
göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under 
februari respektive augusti månad. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för 
registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i 
avstämningsregistret. 
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Inlösen av Preferensaktier 
 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2031 äga rum efter 
beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder. 
 
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka 
preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga 
preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. 
 
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att denne 
underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 
400 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående 
Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). 
Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå. 
 
Aktieägarens företrädesrätt 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska 
innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till 
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda 
antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier. I 
den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam 
B aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 
Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 
de förut äger. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde 
de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att 
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 
 
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom 
utgivande av stamaktier, varvid, om Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D aktier tidigare 
utgivits, det inbördes förhållandet mellan de Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier som ges 
ut genom fondemissionen och redan utgivna Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier ska vara 
oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns Stam A aktier, 
Stam B aktier och/eller Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i 
förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock 
även ske genom utgivande av Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas 
mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal Stamaktier som de förut äger. Det föregående 
ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya 
aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt 
slag. 
 
§ 6 Styrelse och revisorer 
 
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter utan suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill 
dess nästa årsstämma har hållits. 1 – 2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag väljs på 
årsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter valet. 
 
§ 7 Kallelse 
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Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska information om att 
kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre 
veckor före stämman. 
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. 
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält 
detta enligt föregående stycke. 
 
§ 8 Fullmaktsinsamling och poströstning 
 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före 
bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
§ 9 Bolagsstämma 
 
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen 
bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. 
 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska 
följande ärenden förekomma. 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av en eller två protokolljusterare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och  
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan 
begränsning i röstetalet. 

 
§ 10 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231. 
 
§ 11 Avstämningsförbehåll 
 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
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