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 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 

Västsvensk Logistik AB (publ), 

org.nr 559132-1145, torsdagen den 

27 januari 2022 klockan 10.00 på Hotell 

Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.  

 

 

1 Bolagsstämmans öppnande  

Styrelsens ordförande Per-Olof Persson öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna 

välkomna. 

2 Ordförande vid årsstämman 

Det beslutades att välja advokat Cecilia Lohmander från Kilpatrick Townsend & Stockton 

Advokatbyrå att som ordförande leda dagens stämma. 

Det antecknades att jur.kand. Cecilia Qvist från Kilpatrick Townsend & Stockton 

Advokatbyrå skulle föra protokollet. 

Det beslutades att anställda i Hestia Fastighetsförvaltning och övriga närvarande hade rätt 

att närvara på årsstämman. 

3 Röstlängd 

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom 

röstlängd vid årsstämman. 

4 Dagordning  

Styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, bilaga 2, godkändes att gälla som 

dagordning för årsstämman.  

5 Justeringsperson 

Henrik Kwarnmark utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

6 Kallelse  

Det antecknades att kallelse enligt § 7 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes 

Tidningar den 29  december 2021 och på bolagets webbplats den 27  december 2021 samt 

att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 29 december 2021. 

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad. 
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7 Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag 

Det beslutades att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk 

Logistik Propco AB, org.nr 556905-3977, som äger fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal, 

till Revelop V AB i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag. 

8 Beslut om ändring av bolagsordning 

Det beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga 3.  

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt. 

9 Beslut om att tidigarelägga avstämningsdag 

Det beslutades att tidigarelägga utbetalningen av utdelningen om totalt 3 185 000 kr med 

avstämningsdag den 7 juni 2022 till den 7 mars 2022 vilket innebär att ett belopp om totalt 

6 370 000 kr betalas med avstämningsdag den 7 mars 2022, dvs. 2 kronor och 60 öre per 

aktie.  

10 Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att företa 

smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med 

registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB 

Det beslutades om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre 

justeringar av beslut fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid 

registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

11 Övriga frågor  

Det antecknades att inga övriga frågor föranmälts till stämman. 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

_____________________ ______________________ 

Cecilia Qvist  Cecilia Lohmander  

  

 

 _______________________ 

 Henrik Kwarnmark 

 



 

Dagordning 

1. Bolagsstämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringspersoner 

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad  

7. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag 

8. Beslut om ändring av bolagsordning 

9. Beslut om att tidigarelägga avstämningsdag  

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av 

beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear 

Sweden AB 

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

12. Bolagsstämmans avslutande 

 

CQvist
Textruta
Bilaga 2
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Bolagsordning för Västsvensk Logistik AB (publ) 

Organisationsnummer 559132-1145 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Västsvensk Logistik AB (publ). 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholm (kommun). 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget ska förvalta lösöre och bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital och antal aktier 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000. 

§ 5 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 

§ 6 Revisor 

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma 

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 bolaget genom 

annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett. 

För att få delta vid bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan 

framställning av hela aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sig samt antalet 

biträden till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara 

söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 

tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 

§ 8 Öppnande av stämma 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna 

till dess ordförande vid stämman valts. 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.  

På årsstämma 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 justeringsmän. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut angående: 

CQvist
Textruta
Antagen på extra bolagsstämma den 27 januari 2022.

CQvist
Textruta
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a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt 

i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen. 

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

9. Val av: 

a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter. 

b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

§ 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/5 – 30/4. 

§ 11 Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 

avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 

6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 

aktiebolagslagen (2005:551).  


	Protokoll EBS VLOG 2022.pdf
	Bilaga 2 - Dagordning.pdf
	Bilaga 3 - Bolagsordning.pdf

