
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med 
aktieägarna i Lyckegård Group AB, 
org.nr.556757–7597, torsdagen den 14 april 
2022 via poströstning i enlighet med lagen 
(2020:198) om tillfälliga undantag för att 
underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor.  
 
 

   
§ 1.  Stämman öppnas   
  
Styrelsens ordförande Anders Holm öppnade stämman.  
 
§ 2.  Val av ordförande vid stämman och dess val av sekreterare.  
  
Anders Holm valdes till ordförande vid stämman. Daniel Nilsson utsågs till sekreterare.   
 
Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198)  
om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och  

föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast  
genom poströstning. 
 
Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som 
Bilaga 1. 
 
Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som  
omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som  
anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. 
 
§ 3. Val av en eller två justeringsmän.  
 
Stämman valde Ulf Annvik att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
 
Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 3 till detta protokoll fogade förteckningen över 
aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman. 
 
§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
 
Stämman noterade att kallelse skett i enlighet med bolagets bolagsordning samt aktiebolagslagens och 
bolagsordningens regler därom. Pressmeddelande skickades 24 mars, annons införd i Post- och 
Inrikestidningar den 29 mars samt annonsering i Svenska Dagbladet publicerades den 31 mars 2022.  
 
Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att den extra bolagsstämman var 
utlyst i behörig ordning. 
  
§ 6. Godkännande av dagordning.  
 
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen. 
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§ 7. Förslag till införande av långsiktigt incitamentsprogram till anställda.  
 
Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i enlighet 
med Bilaga 4 har framlagts. 
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.  
 
§ 8.  Beslut om justeringsbemyndigande.  
 
Stämman konstaterade att styrelsens förslag till justeringsbemyndigande i enlighet med Bilaga 5 har 
framlagts. 
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.  
 
§ 9. Stämmans avslutande.  
  
Inga andra beslutspunkter förelåg och ordföranden förklarade stämman avslutad.  
 
 
 
Datum som ovan. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
    
   
 
______________________________    ______________________________  
Daniel Nilsson, sekr.     Anders Holm, ordf. 
 
 
 
Justeras: 
     
    
   
______________________________    
 Ulf Annvik 
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Följande handlingar har undertecknats den 14 april 2022
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