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§ 1 

Stämmans öppnande 
 
Bolagsstämman öppnas.  
 
Årets bolagsstämma har senarelagts med anledning av att årsredovisningen inte har 
kunnat undertecknas förrän 2021-05-27.  
 
Bolagsstämman beslutar 
att godkänna att bolagsstämman hålls per capsulam 2021-05-31. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.
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§ 2 

Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
 
Ingen ordförande utses med anledning av att bolagsstämman hålls per capsulam. 
 
VD Sven-Åke Lindberg har sammanställt protokollet. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 3 

Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Antecknas såsom närvarande aktieägare:  
 
Namn         Antal aktier/röster  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, genom Dan Nilsson   1 062 500 
 
Summa närvarande aktier/röster      1 062 500 
 
 
Av bolagets 1 062 500 aktier är således samtliga representerade på bolagsstämman.  
 
Ovanstående förteckning över närvarande aktier och röster godkänns som röstlängd. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 4 

Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkänns. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 5 

Val av en justeringsman 
 
Stämmoombudet Dan Nilsson är den som justerar stämmoprotokollet. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 6 

Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
 
Bolagsstämman anses vara i behörig ordning sammankallad. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 7 

Framläggande av årsredovisningen, revisions-
berättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
 
Årsredovisningen för 2020 har tidigare presenterats av verkställande direktören.  
 
Revisionsberättelsen och granskningsrapporten har skriftligen förelagts stämman. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 8 

Fastställande av resultat- och balansräkningen 

Bolagsstämman beslutar 
att med tillstyrkan från revisorn fastställa resultat- och balansräkningen. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 9 

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Bolagsstämman beslutar 
att årets vinst om 16 327 696 kronor samt det balanserade resultatet 87 973 538 kronor 
tillsammans 104 301 234 kronor balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens och 
verkställande direktörens förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 10 

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 

Bolagsstämman beslutar  
att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 
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§ 11 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
lekmannarevisorerna 

Bolagsstämman beslutar 
att det till styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer ska utgå arvode och ersättning 
enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 12 

Val av revisor och revisorssuppleant 
 
Inga nya val av revisor eller revisorssuppleant har anmälts till bolagsstämman. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 13 

Anmälan av styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer som kommunfullmäktige 
utsett 
 
Till bolagsstämman anmäls Lars Johansson som utsetts av kommunfullmäktige  
2020-12-14 KF § 183 till ny styrelseledamot i TjustFastigheter AB för resterande  
del av mandatperioden.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  

15



TjustFastigheter AB 
 

Protokoll per capsulam bolagsstämma 
 

2021-05-31 

§ 14 

Fastställande av ägardirektiv 2021 

Bolagsstämman beslutar 
att fastställa ägardirektiv för TjustFastigheter AB som kommunfullmäktige fastställde 
2021-01-25 KF § 11. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 
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§ 15 

Annat ärende som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen 
 
Inget annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen har 
anmälts till bolagsstämman. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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§ 16 

Avslutning 
 
Den ordinarie bolagsstämman 2021 för TjustFastigheter AB avslutas. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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