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N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Gunnebo Aktiebolag, org.nr 556438-2629,
den 18 mars 2021 i Göteborg
Minutes of the extraordinary general meeting
of Gunnebo Aktiebolag, Reg. No. 5564382629, held on 18 March 2021 in Gothenburg

§ 1 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the general meeting
Stämman öppnades av Fredrik Fors som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att
ordföranden skulle föra dagens protokoll.
The meeting was declared open by Fredrik Fors, who was elected chairman of the meeting. It was
noted that the chairman was appointed to keep the minutes.
Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande
att deltagande i extra bolagsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning.
It was further noted that the extraordinary general meeting has been held according to sections 20
and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings
(Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor); meaning that the extraordinary general meeting has been carried out through
postal voting with no possibility to attend in person.
Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
The notice convening the meeting is enclosed as Appendix 1.
Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.
The advance voting form is enclosed as Appendix 2.
Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av
förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag
2020:198.
A compilation of the overall result of the advance votes, at each agenda item that is covered by
advance voting, is enclosed as Appendix 3, which include the information prescribed in section 26
in the abovementioned Act.

§ 2 Val av en justeringsperson att underteckna protokollet / Election of a person to approve the
minutes
David Andersson vid Advokatfirman Vinge KB utsågs att justera protokollet.
David Andersson at Advokatfirman Vinge KB was appointed to approve the minutes of the meeting.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
Bilagd förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och av dem företrädda
aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 4.
The attached list of shareholders and proxies for shareholders present at the EGM and the number
of shares and votes represented by them was approved as the voting list for the EGM, Appendix 4.
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§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
Det beslutades att godkänna det i kallelsen publicerade förslaget till dagordning.
It was resolved to approve the proposed agenda included in the notice.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the
general meeting has been duly convened
Det noterades att kallelse har skett i behörig ordning och det beslutades därmed att stämman var
beslutsför.
It was noted that notice had been issued accordingly and it was thus declared that the meeting was
duly convened.

§ 6 Beslut om minskning av aktiekapitalet / Resolution regarding reduction of the share
capital
Det beslutades att minska aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital med indragning av
aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Det noterades att en styrelseredogörelse enligt 20
kap. 13 §, stycke 3 aktiebolagslagen och revisorns yttrande över denna redogörelse framlagts och
hållits tillgängliga för aktieägarna, Bilaga 6.
It was resolved to reduce the share capital for allocation to non-restricted equity with cancellation
of shares in accordance with the board’s proposal, Appendix 5. It was noted that a report referred
to in chapter 20, section 13, subsection 3 of the Companies Act and the related auditor’s statement
had been presented and made available to the shareholders, Appendix 6.
Det noterades att beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 7 i
dagordningen om att genomföra en fondemission och besluten avseende punkt 6 och punkt 7 i
dagordningen ska därför antas som ett beslut.
It was noted that the resolution is conditional upon that the general meeting adopts the resolution
set out in item 7 of the agenda to perform a bonus issue and the resolutions set out in item 6 and 7
shall therefore be adopted as one resolution.
Det noterades att beslutet tagits med erforderlig majoritet.
It was noted that the resolution was taken with the required majority.

§ 7 Beslut om fondemission / Resolution regarding bonus issue
Det beslutades att genomföra en fondemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7. Det
noterades att en styrelseredogörelse enligt 12 kap. 7 § punkt 3 aktiebolagslagen och revisorns
yttrande över denna redogörelse framlagts och hållits tillgängliga för aktieägarna, Bilaga 8.
It was resolved to perform a bonus issue in accordance with the board’s proposal, Appendix 7. It
was noted that a report by the board of directors referred to in chapter 12, section 7, subsection 3
of the Companies Act and the related auditor’s statement had been presented and made available
to the shareholders, Appendix 8.
Det noterades att beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 i
dagordningen om att genomföra en minskning av aktiekapitalet och besluten avseende punkt 6 och
punkt 7 i dagordningen ska därför antas som ett beslut.
The resolution is conditional upon that the general meeting adopts the resolution set out in item 6
of the agenda to perform a reduction of the share capital and the resolutions set out in item 6 and 7
shall therefore be adopted as one resolution.
Det noterades att beslutet tagits med erforderlig majoritet.
It was noted that the resolution was taken with the required majority.
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§ 8 Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution regarding adoption of new articles
of association
Det beslutades att anta en ny bolagsordning enligt varigenom bestämmelserna om styrelsens gränser,
fastställande av arvode åt revisorer, bestämmelsen om kallelse justeras samt bestämmelserna om
tiden för årsstämma och om rösträtt tas bort. Den nya bolagsordningen, som speglar ändringarna
enligt punkterna 8 och 9 är bilagd härtill som Bilaga 9.
It was resolved to adopt new articles of association, whereby the provisions regarding limits to the
board of directors, determination of fees to auditors, and the notice provision is adjusted as well as
that the provisions regarding the timing for the annual general meeting and voting rights are
removed. The new articles of association, which reflect the proposed amendments in accordance
with items 8 and 9, are attached hereto as Appendix 9.
Det noterades att beslutet tagits med erforderlig majoritet.
It was noted that the resolution was taken with the required majority.

§ 9 Beslut om omvandling till privat aktiebolag och antagande av ny bolagsordning /
Resolution regarding transformation to a private limited liability company and adoption of
new articles of association
Det beslutades att omvandla bolaget till ett privat aktiebolag och att anta en ny bolagsordning
varigenom bolaget ändras från ett publikt till ett privat aktiebolag och att aktierna av serie C tas bort
som aktieklass. Den nya bolagsordningen, som speglar de föreslagna ändringarna enligt punkterna 8
och 9 är bilagd härtill som Bilaga 9.
It was resolved to transform the company to a private limited liability company and to adopt new
articles of association whereby the company is changed from a public limited liability company to a
private limited liability company and the shares of series C are removed as a share class. The new
articles of association, which reflect the amendments in accordance with items 8 and 9, are attached
hereto as Appendix 9.
Det noterades att beslutet tagits med erforderlig majoritet.
It was noted that the resolution was taken with the required majority.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter / Determination of the number of
board members and deputy board members
Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre (3) och att ingen
styrelsesuppleant utses.
It was resolved that the number of members of the board of directors shall be three (3) and that no
deputy member of the board of directors shall be appointed.

§ 11 Fastställande av arvode till styrelsen / Determination of fees payable to the members of the
board of directors
Det beslutades att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse för tiden intill nästa
årsstämma.
It was resolved that no fees should be paid to board members for the period up to the next annual
general meeting.

§ 12 Val av styrelseledamöter / Resolution regarding appointment of directors of the board
Stämman beslutade att entlediga befintliga styrelseledamöter. Det beslutades att utse Stefan Syrén,
Åke Bengtsson och Fredrik Fors till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Konstaterades att styrelsen består av styrelseledamöterna Stefan Syrén (ordförande), Åke Bengtsson
och Fredrik Fors.
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It was resolved that the current board members are removed from the board of directors. It was
resolved to appoint Stefan Syrén, Åke Bengtsson and Fredrik Fors as board members for the period
until the close of the next annual general meeting. It was noted that the board consists of the board
members Stefan Syrén (chairman), Åke Bengtsson and Fredrik Fors.

§ 13 Val av styrelsens ordförande / Resolution regarding appointment of chairman of the board
of directors
Det beslutades att till styrelsens ordförande utse Stefan Syrén.
It was resolved to appoint Stefan Syrén as the chairman of the board of directors.
______________________
(Separat signatursida / Separate signature page)
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Vid protokollet:
Minutes kept by:

Justeras:
Approved:

_________________________
Fredrik Fors

_________________________
David Andersson
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Bilaga 1 / Appendix 1

Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo Aktiebolag
Härmed kallas aktieägarna i Gunnebo Aktiebolag, org.nr 556438-2629, med säte i Västra
Götalands län, Göteborg kommun, till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021.
För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman
kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud
och utomstående.
Gunnebo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom
förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på
den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara
en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman
beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken onsdagen den 10 mars 2021, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid extra
bolagsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken
”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget senast tillhanda onsdagen
den 17 mars 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom
poströstning.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för
att ha rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att
aktieägaren är registrerad i aktieboken onsdagen den 10 mars 2021. Sådan registrering kan vara
tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid
som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter
onsdagen den 10 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna ska utöva sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Gunnebo
AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021, helst före
klockan 16.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress Gunnebo Aktiebolag, ”Extra
bolagsstämma”, Box 5181, 402 26 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till info@gunnebo.com (ange ”Gunnebo AB – förhandsröstning” i
ämnesraden).
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår
av förhandsröstningsformuläret.
Fullmakter
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Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
7. Beslut om fondemission.
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
9. Beslut om omvandling till ett privat aktiebolag och om antagande av ny
bolagsordning.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Fredrik Fors väljs till ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den
som styrelsen istället anvisar.
Val av en justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 2)
Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokat David Andersson eller, vid
hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att
kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.
Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 6)
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 3 011 335 kronor. Ändamålet med
minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker genom indragning enligt
följande.

Aktieägare

Antal aktier

Aktieslag

Gunnebo Aktiebolag (org. nr.
556438-2629)

602 267

Aktier av serie C

Anledningen till indragningen av samtliga aktier av serie C som bolaget själv innehar är att
bolaget, i samband med minskningen av aktiekapitalet och indragningen av aktier, ska ombilda
bolaget till ett privat aktiebolag.
Bolaget genomför i samband med minskningen av aktiekapitalet en fondemission varigenom
motsvarande belopp tillförs bolagets aktiekapital, varför ingen förändring av bolagets aktiekapital
eller bundet eget kapital sker.
Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 7 i dagordningen om
att genomföra en fondemission och besluten avseende punkt 6 och punkt 7 i dagordningen ska
därför antas som ett beslut.
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Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutens registrering vid Bolagsverket.
Stämmans beslut under denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om fondemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med 3 011 335 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras
aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. Inga nya aktier ska ges ut.
Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 i dagordningen om
att genomföra en minskning av aktiekapitalet och besluten avseende punkt 6 och punkt 7 i
dagordningen ska därför antas som ett beslut.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutens registrering vid Bolagsverket.
Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning
varigenom bestämmelserna om styrelsens gränser, fastställande av arvode åt revisorer och kallelse
justeras samt bestämmelserna om tiden för årsstämma och om rösträtt tas bort.
Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen ändras enligt nedan för att ändra styrelsens gränser.
Föreslagen lydelse § 7 (Styrelse)
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.
Styrelsen föreslår vidare att § 9 (ii) ändras enligt följande för att möjliggöra flexibilitet vad avser
kallelser till bolagsstämma.
Föreslagen lydelse § 9 (ii) (Kallelse)
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före
bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.
Vidare förslår styrelsen att § 9 (iv) tas bort för att ge flexibilitet i förhållande till när årsstämman
ska hållas i bolaget.
Vidare föreslår styrelsen att 9 § (v) punkt 10 av redaktionella skäl ändras enligt följande.

Föreslagen lydelse § 9 (v) punkt 10
fastställande av arvode åt revisorer;
Slutligen föreslår styrelsen att bestämmelsen om rösträtt i 9 § (vi) tas bort då detta numera är
lagstadgat.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutens registrering vid Bolagsverket.
Stämmans beslut under denna punkt kräver att det har biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
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Beslut om omvandling till ett privat aktiebolag och om antagande av ny bolagsordning
(punkt 9)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att omvandla bolaget till ett privat
aktiebolag och om att anta ny bolagsordning varigenom bolaget ändras från ett publikt till ett privat
aktiebolag och att aktierna av serie C tas bort.
Styrelsen föreslår att § 1 i bolagsordningen ändras enligt nedan, varigenom bolaget ändras från att
vara publikt till privat.
Föreslagen lydelse § 1 (Företagsnamn)
Bolagets företagsnamn är Gunnebo Aktiebolag.
Styrelsen föreslår att 5 § i bolagsordningen ändras enligt nedan, varigenom aktier av serie C tas
bort som aktieklass.
Föreslagen lydelse 5 § (Antal aktier)
Antal aktier ska vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutens registrering vid Bolagsverket.
Stämmans beslut under denna punkt kräver att det har biträtts av samtliga aktieägare som är
närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga
aktier i bolaget.
Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)
GB HoldCo AB föreslår tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Fastställande av arvode till styrelsen (punkt 11)
GB HoldCo AB föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse för tiden intill nästa
årsstämma.
Val av styrelseledamöter (punkt 12)
GB HoldCo AB föreslår att befintliga styrelseledamöter entledigas och att Stefan Syrén, Åke
Bengtsson och Fredrik Fors väls till nya ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. De
styrelseledamöter som föreslås för nyval presenteras nedan.
Stefan Syrén, född 1966, är VD och koncernchef i Gunnebo.
Åke Bengtsson, född 1963, är CFO i Gunnebo.
Fredrik Fors, född 1971, är General Counsel i Gunnebo.
Val av styrelsens ordförande (punkt 13)
GB HoldCo AB föreslår nyval av Stefan Syrén till styrelsens ordförande intill slutet av nästa
årsstämma.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Gunnebo senast tio
dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast den 8 mars 2021, till adress Gunnebo AB, ”Extra
bolagsstämma”, Box 5181, 402 26 Göteborg eller via e-post till info@gunnebo.com.
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Gunnebos
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hemsida, www.gunnebogroup.com, och på Gunnebos huvudkontor, Johan på Gårdas Gata 7, 412
50 Göteborg, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 13 mars 2021. Upplysningarna
skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.
Ytterligare information
Handlingar enligt 12 kap. 7 §, 20 kap. 13 § stycke 4 och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen avseende
beslutspunkterna 6 – 7 i dagordningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida www.gunnebogroup.com senast den 25 februari 2021 samt kommer att utsändas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Fullmaktsformulär för den som
vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com och sänds till
de aktieägare som begär det.
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 96
162 993, varav 95 560 726 stamaktier och 602 267 C-aktier, motsvarande 95 620 952,7 röster.
Samtliga C-aktier innehas av bolaget.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
Göteborg i februari 2021
Styrelsen för Gunnebo Aktiebolag
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Notice of extraordinary general meeting of Gunnebo
Aktiebolag
The shareholders of Gunnebo Aktiebolag, Reg. No. 556438-2629, with its registered seat in Västra
Götalands county, Göteborg municipality, are hereby summoned to the extraordinary general
meeting on Thursday 18 March 2021.
In order to mitigate the spread of Covid-19, the board of directors has decided that the
extraordinary general meeting will be conducted by advance voting only, without physical
presence of shareholders, proxies and third parties.
Gunnebo welcomes all shareholders to exercise their voting rights at this extraordinary general
meeting through advance voting on the basis of temporary statutory rules, according to the
procedure set out below.
In the advance voting form, the shareholders may request that a resolution on one or several of the
matters on the proposed agenda below should be deferred to a so-called continued general meeting,
which cannot be conducted solely by way of advance voting. Such continued general meeting shall
take place if the extraordinary general meeting so resolves or if shareholders with at least one tenth
of all shares in the company so request. The shareholders are reminded of their right to request
information according to chapter 7, section 32 of the Swedish Companies Act.
Preconditions for participation in the extraordinary general meeting
Shareholders who wish to participate, through advance voting, in the extraordinary general
meeting must be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on
Wednesday 10 March 2021, and notify the company of their intention to participate in the
extraordinary general meeting by casting their advance vote in accordance with the instructions
under the heading “Advance voting” below, so that the advance voting form is received by the
company no later than on Wednesday 17 March 2021. Please note that notice to participate in the
extraordinary general meeting may only be performed by advance voting.
Nominee-registered shares
Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through the trust department of
a bank or similar institution must, in order to be entitled to participate in the EGM, register the
shares in the shareholder’s own name on Wednesday 10 March 2021. Such registration may be
temporary (so called voting rights registration) and shall be requested from the nominee in
accordance with the nominee’s routines in such time as requested by the nominee. Voting rights
registrations which have been performed no later than the second banking day after Wednesday 10
March 2021 will be considered when preparing the share register.
Advance voting
The shareholders may only exercise their voting rights at the general meeting by voting in
advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary
exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.
A special form shall be used for advance voting. The form is available on Gunnebo AB’s website,
www.gunnebogroup.com. The advance voting form is considered as the notification of
participation.
The completed voting form must be received by the company no later than Wednesday 17 March
2021, preferably prior to 4 p.m. The completed and signed form shall be sent to Gunnebo AB,
”EGM”, Box 5181, 402 26 Göteborg, Sweden. The completed form may alternatively be submitted
by email and is then to be sent to info@gunnebo.com (state “Gunnebo AB – advance voting” in
the subject line).
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The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the
vote (in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for
advance voting.
Proxies
If the shareholder votes in advance by proxy, a written and dated power of attorney signed by the
shareholder must be attached to the advance voting form. Form of proxy is available on Gunnebo’s
website, www.gunnebogroup.com. If the shareholder is a legal person, a registration certificate or
other authorization document must be attached to the form.
Proposed agenda
1. Election of chairman of the general meeting.
2. Election of a person to approve the minutes.
3. Preparation and approval of the voting list.
4. Approval of the agenda.
5. Determination as to whether the general meeting has been duly convened.
6. Resolution regarding reduction of the share capital.
7. Resolution regarding bonus issue.
8. Resolution regarding adoption of new articles of association.
9. Resolution regarding transformation to a private limited liability company and adoption of
new articles of association.
10. Determination of the number of board members and deputy board members.
11. Determination of fees payable to the members of the board of directors.
12. Resolution regarding appointment of directors.
13. Resolution regarding appointment of chairman of the board of directors.
Election of chairman of the general meeting (item 1)
The board of directors has proposed that Fredrik Fors, or the person appointed by the board of
directors if he has an impediment to attend, is elected chairman of the general meeting.
Election of a person to approve the minutes (item 2)
The board of directors proposes attorney David Andersson or, to the extent he is prevented, the
person(s) appointed by the board of directors, as persons to verify the minutes.
The assignment to verify the minutes also includes verifying the voting list and confirming that
advance votes received are correctly reflected in the minutes of the EGM.
Preparation and approval of the voting list (item 3)
The voting list proposed to be approved is the voting list prepared by the company, based on the
shareholders’ register and advance votes received, and verified by the persons elected to verify the
minutes.
Resolution regarding reduction of the share capital (item 6)
The board of directors proposes that the share capital be reduced by the amount of SEK 3,011,335.
The purpose of the reduction is for transfer to non-restricted reserves. The reduction shall take
place through retirement of the following shares.
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Shareholder

Number of shares

Classes of shares

Gunnebo Aktiebolag (reg. no. 5564382629)

602 267

Shares of series C

The reason for the redemption of all shares of series C, which the company itself holds, is that the
company in connection with the reduction of the share capital and the redemption of shares shall
be transformed to a private limited liability company.
In connection with the reduction of the share capital, the company performs a bonus issue,
whereby the corresponding amount is contributed towards the company’s share capital and entails
no change of the company’s share capital or restricted equity.
The resolution is conditional upon that the general meeting adopts the resolution set out in item 7
of the agenda to perform a bonus issue and the resolutions set out in item 6 and 7 shall therefore be
adopted as one resolution.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make
any minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies
Registration Office.
A resolution in accordance with this item shall be valid only where supported by shareholders
holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.
Resolution regarding bonus issue (item 7)
The board of directors proposes that the general meeting adopt a resolution regarding a bonus
issue, entailing an increase in the share capital of SEK 3,011,335. The resolution shall otherwise be
governed by the following terms and conditions.
1. The amount by which the share capital is to be increased shall be transferred to the
share capital from unrestricted equity.
2. No new shares shall be issued.
The resolution is conditional upon that the general meeting adopts the resolution set out in item 6
of the agenda to perform a reduction of the share capital and the resolutions set out in item 6 and 7
shall therefore be adopted as one resolution.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make
any minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies
Registration Office.
Resolution regarding adoption of new articles of association (item 8)
The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to adopt new
articles of association, whereby the provisions regarding limits to the board of directors,
determination of fees to auditors, time for the annual general meeting and the notice provision is
adjusted as well as that the provision regarding voting rights is removed.
The board of directors proposes that section 7 of the articles of association are amended in
accordance with the below, to amend the limits of directors and deputy directors of the board.
Proposed wording section 7 (Board of directors)
The board of directors shall consist of not less than one director and not more than ten directors as
well has not more than five deputy directors.
13
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The board of directors further proposes that section 9, paragraph (ii) is amended in accordance
with the following, to provide flexibility with regards to notices to general meetings.
Proposed wording section 9, paragraph (ii) (Notice)
Notices of shareholders’ meetings shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than
two (2) weeks prior to the meeting. Notices of shareholders’ meetings shall be issued by post or by
e-mail.
Additionally, the board of directors proposes to remove section 9, paragraph (iv) to provide
flexibility with regards to the time when the annual general meeting shall be held in the company.
Additionally, the board of directors proposes to amend section 9, paragraph (v), item 10 in
accordance with the below for editorial purposes.
Proposed wording section 9, paragraph (v), item 10
Determination of fees for the auditors;
Lastly, the board of directors proposes to remove section 9, paragraph (vi) regarding voting rights
since such rights apply according to statutory provisions.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make
any minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies
Registration Office.
A resolution in accordance with this item shall be valid only where supported by shareholders
holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.
Resolution regarding transformation to a private limited liability company and adoption of
new articles of association (item 9)
The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to transform the
company to a private limited liability company and that the extraordinary general meeting resolves
to adopt new articles of association, whereby the company is changed from a public limited
liability company to a private limited liability company and the shares of series C are removed.
The board of directors proposes that section 1 of the articles of associations is amended in
accordance with the below, whereby the company category is changed from a public limited
liability company to a private limited liability company.
Proposed wording section 1 (Company name)
The company’s name is Gunnebo Aktiebolag.
The board of director further proposes that section 5 of the articles of association is amended in
accordance with the below, whereby the shares of series C are removed as a share class.
Proposed wording section 5 (Number of shares)
The number of shares shall be not less than 40,000,000 and not more than 160,000,000.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make
any minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies
Registration Office.
A resolution in accordance with this item requires approval by all shareholders present at the
general meeting and where such shareholders together represent not less than nine-tenths of all
shares in the company.
14
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Determination of number of board members and deputy board members (item 10)
GB HoldCo AB proposes three (3) board members without deputy members.
Determination of the fees payable to the members of the board of directors (item 11)
GB HoldCo AB proposes that no fees should be paid to board members for the period up to the
next Annual General Meeting.
Resolution regarding appointment of directors of the board (item 12)
GB HoldCo AB proposes that the current directors are removed and that Stefan Syrén, Åke
Bengtsson and Fredrik Fors are appointed as new board members for the time until the end of the
next annual general meeting. The directors which are proposed to be elected are presented below.
Stefan Syrén, born 1966, is a Managing Director and CEO of Gunnebo.
Åke Bengtsson, born 1963, is a CFO of Gunnebo.
Fredrik Fors, born 1971, is a General Counsel of Gunnebo.
Resolution regarding appointment of chairman of the board of directors (item 13)
GB HoldCo AB proposes that Stefan Syrén is appointed as new chairman of the board of directors
for the time until the end of the next annual general meeting.
The shareholders’ right to require information
The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests, and the board of directors
believes that it can be done without significant harm to the company, provide information
regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda and the
company’s relation to other companies within the group. A request for such information shall be
made in writing to Gunnebo no later than ten days prior to the EGM, i.e. no later than 8 March
2021, to Gunnebo AB, “EGM”, Box 5181, 402 26 Göteborg, Sweden, or by email to
info@gunnebo.com. The information is provided by being made available on Gunnebo’s website,
www.gunnebogroup.com, and at Gunnebo’s head office, Johan på Gårdas Gata 7, 412 50
Göteborg, Sweden, no later than five days prior to the EGM, i.e. no later than 13 March 2021. The
information is also sent to shareholders who so request and provide its postal address or email.
Further information
Documents referred to in Chapter 12, section 7 §, Chapter 20, section 13, subsection 4 and Chapter
20 section 14 of the Swedish Companies Act relating to resolutions 6 – 7 of the agenda will be
available at the company and on the company’s website www.gunnebogroup.com no later than 25
February 2021, and will be distributed without charge to shareholders who so request and state
their address. Form of proxy is available on the company’s website, www.gunnebogroup.com, for
the shareholders who wish to vote in advance through a proxy and will be sent to any shareholder
who requests it.

At the time of the issue of this notice, the total number of shares in the company amounts to
96,162,993, of which 95,560,726 ordinary shares and 602,267 series C shares, corresponding to
95,620,952.7 number of votes. All shares of series C are held by the company.
Processing of personal data
For information on how your personal data is processed, see
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.
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_____________________

Göteborg, February 2020
The board of directors of Gunnebo Aktiebolag
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Bilaga 2 / Appendix 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Formuläret ska vara Gunnebo Aktiebolag tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier
i Gunnebo Aktiebolag, org.nr 556438-2629, vid extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021.
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 förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens 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

Gör så här:
• Fyll i samtliga uppgifter ovan
• Markera valda svarsalternativ nedan
• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Gunnebo Aktiebolag, ”Extra bolagsstämma”, Box 5181,
402 26 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via epost till info@gunnebo.com (ange ”Gunnebo Aktiebolag - förhandsröstning” i ämnesraden).
• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska
underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en
aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en
juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
• Om aktieägaren förhandsröstar 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 stämman
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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. förhandsröstningen 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
Gunnebo Aktiebolag tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas
utan avseende.
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Gunnebo Aktiebolag
tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med onsdagen den
17 mars 2021 genom att kontakta Gunnebo Aktiebolag via e-post info@gunnebo.com (ange ”Gunnebo
Aktiebolag - förhandsröstning” i ämnesraden), med post till Gunnebo Aktiebolag, ”Extra bolagsstämma”,
Box 5181, 402 26 Göteborg.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Gunnebo Aktiebolags
webbplats www.gunnebogroup.com.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
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Extra bolagsstämma i Gunnebo Aktiebolag den 18 mars 2021
Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman
och som tillhandahålls på bolagets webbplats.
1. Val av ordförande vid stämman.
Ja ☐

Nej ☐

2. Val av justeringsperson att underteckna protokollet.
Ja ☐

Nej ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ja ☐

Nej ☐

4. Godkännande av dagordning.
Ja ☐

Nej ☐

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Ja ☐

Nej ☐

6. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
Ja ☐

Nej ☐

7. Beslut om fondemission.
Ja ☐

Nej ☐

8. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
Ja ☐

Nej ☐

9. Beslut om omvandling till ett privat aktiebolag och om antagande av ny bolagsordning.
Ja ☐

Nej ☐

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Ja ☐

Nej ☐

11. Fastställande av arvode till styrelsen.
Ja ☐

Nej ☐

12. Val av styrelseledamöter.
Ja ☐

Nej ☐

13. Val av styrelsens ordförande.
Ja ☐

Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt
bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter
(använd siffror):
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NOTIFICATION OF PARTICIPATION AND FORM FOR ADVANCE
VOTING
by postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to
facilitate the execution of general meetings in companies and other associations
The form must be received by Gunnebo Aktiebolag no later than Wednesday 17 March 2021.
The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting
right for all of the shareholder’s shares in Gunnebo Aktiebolag, Reg. No. 556438-2629, at the
extraordinary general meeting on Thursday 18 March 2021. The voting right is exercised in
accordance with the voting options marked below.
Shareholder

Personal identity number/registration number

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am a
board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this advance
vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder’s decisions
Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the
enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked

Place and date

Signature

Clarification of signature

Telephone number

E-mail

Instructions:
• Complete all the requested information above
• Select the preferred voting options below
• Print, sign and send the form to Gunnebo Aktiebolag, “EGM”, Box 5181, 402 26 Göteborg,
Sweden. A completed and signed form may also be submitted electronically and shall, in such
case, be sent by e-mail to info@gunnebo.com (state “Gunnebo Aktiebolag – Advance voting”
in the subject line).
• If the shareholder is a natural person who is personally voting in advance, it is the shareholder
who should sign under Signature above. If the advance vote is submitted by a proxy of the
shareholder, it is the proxy who should sign. If the advance vote is submitted by a legal
representative of a legal entity, it is the representative who should sign
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•
•

A power of attorney shall be enclosed if the shareholder votes in advance by proxy. If the
shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the
legal entity shall be enclosed with the form
Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a bank or
securities institute must register its shares in its own name to vote. Instructions regarding
this are included in the notice convening the meeting

A shareholder cannot give any other instructions than selecting one of the options specified at each
item in the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain
from selecting an option. A vote (i.e. the advance voting in its entirety) is invalid if the shareholder has
provided the form with specific instructions or conditions or if pre-printed text is amended or
supplemented. One form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the
form with the latest date will be considered. The form latest received by Gunnebo Aktiebolag will be
considered if two forms are dated at the same date. An incomplete or wrongfully completed form may
be discarded without being considered.
The form, together with any enclosed authorization documentation, shall be received by the company
no later than Wednesday 17 March 2021. An advance vote can be withdrawn up to and including
Wednesday 17 March 2021, by contacting Gunnebo Aktiebolag by e-mail info@gunnebo.com (state
“Gunnebo Aktiebolag – Advance voting” in the subject line), by post to Gunnebo Aktiebolag, “EGM”,
Box 5181, 402 26 Göteborg, Sweden, Sweden.
For complete proposals regarding the items on the agenda, kindly refer to the notice convening the
meeting and complete proposals on Gunnebo Aktiebolag’s website www.gunnebogroup.com.
For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at
Euroclear’s webpage www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammorengelska.pdf.
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Extraordinary general meeting in Gunnebo Aktiebolag on 18 March 2021
The voting options below comprise the proposals included in the notice convening the extraordinary
general meeting and have been provided on the company’s website.
1. Election of chairman of the general meeting.
Yes ☐

No ☐

2. Election of a person to approve the minutes.
Yes ☐

No ☐

3. Preparation and approval of the voting list.
Yes ☐

No ☐

4. Approval of the agenda.
Yes ☐

No ☐

5. Determination as to whether the general meeting has been duly convened.
Yes ☐

No ☐

6. Resolution regarding reduction of the share capital.
Yes ☐

No ☐

7. Resolution regarding bonus issue.
Yes ☐

No ☐

8. Resolution regarding adoption of new articles of association.
Yes ☐

No ☐

9. Resolution regarding transformation to a private limited liability company and adoption
of new articles of association.
Yes ☐

No ☐

10. Determination of the number of board members and deputy board members.
Yes ☐

No ☐

11. Determination of fees payable to the members of the board of directors.
Yes ☐

No ☐

12. Resolution regarding appointment of directors.
Yes ☐

No ☐

13. Resolution regarding appointment of chairman of the board of directors.
Yes ☐

No ☐

The shareholder wishes that the resolutions under one or several items in the form above
be deferred to a continued general meeting
(Completed only if the shareholder has such a wish)

Item/items (use numbering):
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Bilaga 3 / Appendix 3
Gunnebo Aktiebolag
Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Ingen av de aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge röster på någon punkt på dagordningen.
Total/Sum
Företrädda aktier
91 845 047
Företrädda röster
91 845 047,0
Aktier i bolaget
96 162 993
Eget innehav
602 267

Röster / Votes

För / For

Emot / Against

Aktier / Shares

Ej avgivna / Noncasted

För / For

% av avgivna röster / % of casted votes

Emot / Against

Ej avgivna / Noncasted

0

% av företrädda aktier / % of represented
shares

% aktiekapitalet / % of the share capital
Ej
avg./för./No
nFör / For
Emot / Against
casted/not

För / For

Emot / Against

Ej avgivna / Noncasted

För / For

Emot / Against

Ej avgivna /
Non-casted

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the general meeting
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

Val av en justeringsperson att underteckna protokollet / Election of a person to approve the minutes
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

0,0

91 845 047,0

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
91 845 047,0

0,0

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the general meeting has been duly convened
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

Beslut om minskning av aktiekapitalet / Resolution regarding reduction of the share capital
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

0,0

91 845 047,0

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

Beslut om fondemission / Resolution regarding bonus issue
91 845 047,0

0,0

Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution regarding adoption of new articles of association
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

0

Beslut om omvandling till privat aktiebolag och antagande av ny bolagsordning / Resolution regarding transformation to a private limited liability company and adoption of new articles of association
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter / Determination of the number of board members and deputy board members
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

0

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

0,000%

0,000%

95,510%

0,000%

4,490%

Fastställande av arvode till styrelsen / Determination of fees payable to the members of the board of directors
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

Val av styrelseledamöter / Resolution regarding appointment of directors of the board
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

Val av styrelsens ordförande / Resolution regarding appointment of chairman of the board of directors
91 845 047,0

0,0

0,0

91 845 047,0

0
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Slutlig röstlängd för extra bolagsstämma i Gunnebo AB den 18 mars 2021 / Final voting list for the extraordinary general meeting in Gunnebo AB on 18 March 2021

Aktieinnehav stamaktier /
Share holdings common
shares
Röstvärde: /
Votes per share:
Namn / Name

1

Ombud / Proxy

2. Val av en
1. Val av
justeringsperson att
ordförande vid underteckna
Andel av totalt antal Andel av totalt antal Andel av totalt antal Andel av totalt antal stämman /
protokollet /
aktier /
röster /
företrädda aktier / företrädda röster / Election of
Election of a person
Number of shares of Number of votes of Number of shares of Number of votes of chairman of the to approve the
total
total
registered
represented
general meeting minutes

GB HoldCo AB

91 845 047

96,11%

96,11%

100,00%

Summa / Sum:

91 845 047

96,11%

96,11%

100,00%

Totalt antal företrädda aktier: /
Total number of represented shares:

91 845 047

Totalt antal företrädda röster: /
Total number of represented votes:

91 845 047

Röstningsval:

Totalt antal utgivna aktier: /
Total number of shares:

95 560 726

Ja

Totalt antal utgivna röster: /
Total number of votes:

95 560 726

Nej

Andel företrädda aktier: /
Number of represented shares of total:

96,11%

N/A

Andel företrädda röster: /
Number of represented votes of total:

96,11%

100,00% JA
100,00%

JA

5. Prövning av om
stämman blivit
3. Upprättande och
behörigen
godkännande av
4.
sammankallad /
röstlängd /
Godkännande Determination as to
Preparation and
av dagordning whether the general
approval of the
/ Approval of meeting has been
voting list
the agenda
duly convened

6. Beslut om
minskning av
aktiekapitalet /
Resolution
regarding reduction
of the share capital

JA

JA

JA

JA

7. Beslut om
fondemission /
Resolution
regarding bonus
issue

8. Beslut om
antagande av ny
bolagsordning /
Resolution
regarding
adoption of new
articles of
association

9. Beslut om omvandling till
privat aktiebolag och
antagande av ny
bolagsordning / Resolution
regarding transformation to a
private limited liability
company and adoption of
new articles of association

10. Beslut om
antalet
styrelseledamöter
och suppleanter /
Determination of
the number of
board members
and deputy board
members

11. Fastställande av
arvode till styrelsen
/ Determination of
fees payable to the
members of the
board of directors

JA

JA

JA

JA

JA
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Styrelsens förslag till beslut
The board of directors’ proposed resolution
Minskning av aktiekapitalet
Reduction of the share capital
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 3 011 335 kronor. Ändamålet med minskningen
är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker genom indragning enligt följande.
The board of directors proposes that the share capital be reduced by the amount of SEK 3,011,335.
The purpose of the reduction is for transfer to non-restricted reserves. The reduction shall take place
through retirement of the following shares.
Aktieägare
Shareholder

Antal aktier
Number of
shares

Aktieslag
Classes of shares

Gunnebo Aktiebolag (org. nr / reg. no. 5564382629)

602 267

aktier av serie C / shares of series
C

Anledningen till indragningen av samtliga aktier av serie C som bolaget själv innehar är att bolaget, i
samband med minskningen av aktiekapitalet och indragningen av aktier, ska ombilda bolaget till ett
privat aktiebolag.
The reason for the redemption of all shares of series C, which the company itself holds, is that the
company in connection with the reduction of the share capital and the redemption of shares shall be
transformed to a private limited liability company.
Bolaget genomför i samband med minskningen av aktiekapitalet en fondemission varigenom
motsvarande belopp tillförs bolagets aktiekapital, varför ingen förändring av bolagets aktiekapital eller
bundet eget kapital sker.
In connection with the reduction of the share capital, the company performs a bonus issue, whereby the
corresponding amount is contributed towards the company’s share capital and entails no change of the
company’s share capital or restricted equity.
Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 7 i dagordningen om att
genomföra en fondemission och besluten avseende punkt 6 och punkt 7 i dagordningen ska därför antas
som ett beslut.
The resolution is conditional upon that the general meeting adopts the resolution set out in item 7 of the
agenda to perform a bonus issue and the resolutions set out in item 6 and 7 shall therefore be adopted
as one resolution.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens
registrering vid Bolagsverket eller
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any
minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies Registration Office.
_______________________
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Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen med
uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.
The board of directors’ report pursuant to Chapter 20, section 13, subsection 4 of the
Companies Act regarding special redemption terms and conditions etc.
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av aktier enligt följande.
The board of directors proposes that the share capital be reduced through retirement of the
following shares.

Aktieägare
Shareholder

Antal aktier
Number of
shares

Aktieslag
Classes of shares

Gunnebo Aktiebolag (org. nr / reg. no.
556438-2629)

602 267

aktier av serie C / shares of
series C

Anledningen till indragningen av samtliga aktier av serie C som bolaget själv innehar är att bolaget,
i samband med minskningen av aktiekapitalet och indragningen av aktier, ska ombilda bolaget till
ett privat aktiebolag.
The reason for the redemption of all shares of series C, which the company itself holds, is that the
company in connection with the reduction of the share capital and the redemption of shares shall
be transformed to a private limited liability company.
Bolaget genomför i samband med minskningen av aktiekapitalet en fondemission varigenom
motsvarande belopp tillförs bolagets aktiekapital, varför ingen förändring av bolagets aktiekapital
eller bundet eget kapital sker.
In connection with the reduction of the share capital, the company performs a bonus issue, whereby
the corresponding amount is contributed towards the company’s share capital and entails no
change of the company’s share capital or restricted equity.

_______________________
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Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.
Till bolagsstämman i Gunnebo Aktiebolag, org.nr 556438-2629
Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad 2021-0212.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt
aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig
för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösenvillkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och
utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller
väsentliga felaktigheter. 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 Gunnebo Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis
vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi anser att
‒

de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om
effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 §
aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.
Göteborg den 15 februari 2021
Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor

DocuSign Envelope ID: 8BF688A5-E673-40E8-87B5-DBF944DED9FE

Bilaga 7 / Appendix 7

Styrelsens förslag till beslut
The board of directors’ proposed resolution
Fondemission
Bonus issue
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet
med 3 011 335 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
The board of directors proposes that the general meeting adopt a resolution regarding a bonus issue,
entailing an increase in the share capital of SEK 3,011,335. The resolution shall otherwise be governed
by the following terms and conditions.
1.

Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
The amount by which the share capital is to be increased shall be transferred to the share
capital from unrestricted equity.

Inga nya aktier ska ges ut.
No new shares shall be issued.
Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 i dagordningen om att
genomföra en minskning av aktiekapitalet och besluten avseende punkt 6 och punkt 7 i dagordningen
ska därför antas som ett beslut.
The resolution is conditional upon that the general meeting adopts the resolution set out in item 6 of the
agenda to perform a reduction of the share capital and the resolutions set out in item 6 and 7 shall
therefore be adopted as one resolution.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens
registrering vid Bolagsverket.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any
minor adjustments required to register the resolutions with the Swedish Companies Registration Office.

_______________________
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Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
The board of directors’ report referred to in Chapter 12, section 7 of the Companies
Act on material events
Såsom redogörelse enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Gunnebo Aktiebolag
anföra följande.
The board of directors of Gunnebo Aktiebolag submits the following report as referred to in
Chapter 12, section 7 of the Companies Act.
Den 19 mars 2020 avlämnade bolaget årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019, vilken
publicerades 23 mars 2020 och godkändes på årsstämman 29 juni 2020. Därefter har
delårsrapporten avseende 1 januari – 31 mars 2020 offentliggjorts 21 april 2020, delårsrapporten
avseende 1 april – 30 juni 2020 offentliggjorts 17 juli 2020 och delårsrapporten avseende 1 juli –
30 september 2020 offentliggjorts 4 november 2020, som beskriver väsentliga händelser fram till
detta datum. För perioden därefter har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning inträffat:
On 19 March 2020, the company adopted its annual report for the financial year 2019, which
was published on 23 March 2020 and approved at the annual general meeting on 29 June 2020.
Thereafter, the interim report for the period 1 January – 31 March 2020 has been published on
21 April 2020, the interim report for the period 1 April – 30 June 2020 has been published on 17
July 2020 and the interim report for the period 1 July – 30 September 2020 has been published
on 4 November 2020, describing significant events until that date. For the subsequent period, the
following events of material significance for the company’s financial position have occurred:
1. Robert Hermans har sagt upp sig från sin roll som vice VD för bolaget och
uppsägningstiden löper fram till 30 april 2021.
Robert Herman has resigned as vice Managing Director of the company and the notice
period ends on 30 April 2021.
2. GB HoldCo AB har genom sitt offentliga uppköpserbjudande förvärvat cirka 96,1
procent av totalt antal aktier och röster i bolaget och har därefter GB HoldCo AB
initierat ett tvångsinlösensförfarande avseende resterande aktier i bolaget.
GB HoldCo AB has, through a cash public tender offer, acquired approximately 96.1
percent of the total number of shares and votes in the company and has thereafter
initiated a compulsory redemption process with regards to the remaining shares in the
company.
3. Bolagets aktier har efter ovannämnda offentliga uppköpserbjudande avnoterats från
Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag var 9 december 2020.
The company’s shares have, following the abovementioned public tender offer, been
de-listed from Nasdaq Stockholm. The last day of trading in the share was on 9
December 2020.
4. En extra bolagsstämma hölls 16 december 2020 där Martin Svalstedt omvaldes till
styrelseledamot och Bengt Maunsbach, Jens Browaldh, Jonatan Lund Kirkhoff och
Henrik Munthe valdes till nya styrelseledamöter.
An extraordinary general meeting was held on 16 December 2020, where Martin
Svalstedt was re-elected as board member and Bengt Maunsbach, Jens Browaldh,
Jonatan Lund Kirkhoff and Henrik Munthe were elected as new board members.
_______
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Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-1104–2021-02-12
Till bolagsstämman i Gunnebo Aktiebolag, org.nr 556438-2629
Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-02-12.
Styrelsens ansvar för redogörelsen
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att
det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram
redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och
utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller
väsentliga felaktigheter. 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 Gunnebo Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till
översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets
personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt vårt
uttalande.
Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning
att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett
rättvisande sätt under perioden 2020-11-04–2021-02-12.
Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 kap. 7 §
aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.
Göteborg den 15 februari 2021
Deloitte AB
Hans Warén

Auktoriserad revisor
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Bolagsordning
Gunnebo Aktiebolag (org. nr. 556438-2629)
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Gunnebo Aktiebolag.
§ 2 Säte
Styrelsens säte skall vara Göteborgs kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda säkerhetslösningar
inom områden som förvaring, kontanthantering, tillträdeskontroll, intrångs-, inbrotts-, stöld-, och
brandskydd samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000.000 kronor och högst 800.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.
§ 6 Räkenskaper
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.
§ 8 Revisorer
Bolaget skall ha två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även ett registrerat
revisionsbolag utses.
§ 9 Bolagsstämma
i)

Plats

Plats för bolagsstämma skall vara Göteborgs kommun.
ii)

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.
iii)

Ordförande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna
till dess ordförande valts.
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iv)

Ärenden

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

val av ordförande vid stämman;
upprättande och godkännande av röstlängd;
godkännande av dagordning;
val av en eller två justeringsmän;
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7) beslut;
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8) bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall väljas av
stämman;
9) fastställande av arvode åt styrelsen;
10) fastställande av arvode åt revisorer;
11) val av styrelse;
12) val av styrelsens ordförande;
13) i förekommande fall val av revisorer och suppleanter;
14) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen
(2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före
bolagsstämman.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
_______________
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