Protokoll fört vid årsstämma i
Knowit Aktiebolag (publ), org. nr 556391-0354,
tisdagen den 11 maj 2021.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Styrelsens ordförande Jon Risfelt öppnade stämman.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Jon Risfelt till ordförande
vid stämman.
Antecknades att det uppdragits åt Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå, att föra protokoll vid
stämman.
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.
Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.
Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av
poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.
4. Val av en eller två justerare
Stämman beslutade att utse Jan Särlvik att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 12
april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 7 april 2021, samt att
det måndagen den 12 april 2021 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
Ordföranden konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse var framlagda på stämman.
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7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.
b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
avstämningsdag för utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen för verksamhetsåret 2020
ska utgå med 7 kronor per aktie, sammanlagt 139 034 021 kronor, samt att avstämningsdag för
utdelning ska vara fredagen den 14 maj 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB
beräknas kunna ske onsdagen den 19 maj 2021.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att bevilja nuvarande och före detta styrelseledamöter samt verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.
Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg
dem själva.
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens
ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med Bilaga 5.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex
styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.
10. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med
260 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och
med 700 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett
tilläggsarvode om 35 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett
tilläggsarvode om 70 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om
65 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 130 000
kronor.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna
Jon Risfelt, Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson
och Peder Ramel. Vidare beslutades det att Jon Risfelt ska omväljas till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade
revisionsbolaget KPMG till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med
förslaget i kallelsen i Bilaga 1.
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Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
13. Beslut om bolagsordningsändring
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, om ändring av bolagsordningen så att
bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 6.
Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
14. Stämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.
______________________

Vid protokollet:
________________________
Björn Kristiansson

Justeras:
________________________
Jon Risfelt
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Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)
Knowit Aktiebolag (publ) (”Bolaget”), org. nr 556391-0354, håller årsstämma tisdagen den 11
maj 2021.
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman
att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn
till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs
stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon
stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum;
det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.
FRÅGOR
Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte
kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman.
Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg med
post till Bolaget på adress Knowit Aktiebolag, Box 3383, 103 68 Stockholm eller per e-post till
info@knowit.se senast lördagen den 1 maj 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras
senast torsdagen den 6 maj 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos
Bolaget på Klarabergsgatan 60 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.knowit.se och
kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av
Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.
Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021 så
snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:
dels

vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken måndagen den 3 maj 2021,

dels

anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna
under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är
Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 10 maj
2021.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut
måste, för att få delta i stämman, med verkan senast onsdagen den 5 maj 2021, tillfälligt hos
Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.
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FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k.
poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.knowit.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å
Bolagets vägnar) tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Formuläret bör i god tid före
stämman skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till
Knowit Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering
med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.
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 för beslut i ett visst ärende
ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier
i Bolaget begär det.
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt
biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det
inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från
utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats
www.knowit.se eller per e-post info@knowit.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande
behörighetshandlingar bifogas.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt
fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402
91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
2.

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justerare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse.
Beslut om:
a) fastställande
av
resultaträkning
och
balansräkning
samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.
Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och
revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Beslut om bolagsordningsändring.
Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jon Risfelt, eller vid förhinder för honom, den
som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.
Förslag till beslut avseende punkt 2
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden
AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster,
och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.
Förslag till beslut avseende punkt 4
Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jan Särlvik, eller, vid förhinder för
honom, den som styrelsen istället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera
röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Förslag till beslut avseende punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2020 fastställs till 7 kronor per aktie,
sammanlagt 139 034 021 kronor, samt att avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den
14 maj 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 19
maj 2021.
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Förslag till beslut avseende punkt 8
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
Förslag till beslut avseende punkterna 9-11
I valberedningen ingår Jon Risfelt, styrelsens ordförande och sammankallande,
valberedningens ordförande Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, Malin Björkmo,
Handelsbanken Fonder, och Jan Särlvik, Nordea Fonder.
Valberedningen föreslår
att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och ingen suppleant;
att styrelsearvoden ska utgå med 260 000 kronor till var och en av de stämmovalda
ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 700 000 kronor till styrelsens
ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 35 000 kronor,
medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 70 000 kronor.
Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 65 000 kronor, medan
revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 130 000 kronor;
att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;
att omval sker av styrelseledamöterna Jon Risfelt, Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla
Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson och Peder Ramel. Jon Risfelt föreslås omväljas till
styrelsens ordförande; och
att omval sker av revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
Förslag till beslut avseende punkten 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 800 000
kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 800 000 aktier. Det föreslås att
bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller
kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier vid förvärv
av företag eller verksamhet. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska
emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.
Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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Förslag till beslut avseende punkten 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i huvudsak enligt
följande:
§1

§6

§9

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bolagets firma är Knowit Aktiebolag
(publ).

Bolagets företagsnamn är Knowit
Aktiebolag (publ).

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre
och högst åtta ledamöter med
högst två suppleanter.

Styrelsen skall bestå av lägst tre och
högst åtta ledamöter.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske
genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämma skall ske
genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätten att deltaga i bolagsstämma
tillkommer den som dels upptagits
upptagits i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem
vardagar före stämman dels
anmäler sitt deltagande till bolaget
senast den dag som angives i
kallelsen till stämman, före klockan
16:00. Denna dag får inte vara
lördag, söndag, annan allmän
helgdag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte heller
infalla tidigare än femte vardagen
före stämman. Biträde åt aktieägare
får medföras vid bolagsstämma
endast om aktieägaren till bolaget
anmäler antalet biträden på
motsvarande sätt.

Rätten att deltaga i bolagsstämma
tillkommer den som anmäler sitt
deltagande till bolaget senast den
dag som angives i kallelsen till
stämman, före klockan 16:00. Denna
dag får inte vara lördag, söndag,
annan allmän helgdag,
midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte heller infalla
tidigare än femte vardagen före
stämman. Biträde åt aktieägare får
medföras vid bolagsstämma endast
om aktieägaren till bolaget anmäler
antalet biträden på motsvarande sätt.
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§ 12

§ 13

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier skall vara
registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.

Bolagets aktier ska vara registrerade
i ett avstämningsregister enligt lag
(1998:1479) om
värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument.

Ny punkt införs

Föreslagen lydelse
Den som inte är aktieägare i bolaget
ska ha rätt att på de villkor som
styrelsen bestämmer närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter
enligt det förfarande som anges i 7
kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen.
Styrelsen får inför en bolagsstämma
besluta att aktieägarna skall kunna
utöva sin röst per post före
bolagsstämman enligt det förfarande
som anges i 7 kap. 4 a §
aktiebolagslagen.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar inför stämman
kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.knowit.se, senast
från och med tisdagen den 20 april 2020. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig
hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de
hålls tillgängliga på detta sätt.
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AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 19 862 003, varav
Bolaget innehar inga egna aktier.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
__________
Stockholm i april 2021
Knowit Aktiebolag (publ)
Styrelse
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Bilaga 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 Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å
Knowit Aktiebolags vägnar) tillhanda senast måndagen 10 maj 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för
aktieägarens samtliga aktier i Knowit Aktiebolag (publ), org. nr. 556391-0354
(”Bolaget”), vid årsstämman tisdagen den 11 maj 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
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Instruktioner för poströstning
•

Fyll i samtliga uppgifter ovan

•

Markera valda svarsalternativ nedan

•

Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Knowit Aktiebolag,
”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt
och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via
e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är
fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering
med
BankID
via
Euroclear
Sweden
AB:s
hemsida,
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

•

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 en undertecknad och
daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten gäller
högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre
giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet.
Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats
www.knowit.se eller per e-post info@knowit.se. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

•

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.

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

Knowit

knowit.se

2

Transaktion 09222115557446697873

Signerat BK, JR, JS

Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär
kan komma att lämnas utan avseende.
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska
vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021.
Förhandsröst kan återkallas fram till och med måndagen den 10 maj 2021 genom
att
kontakta
Euroclear
Sweden
AB
via
e-post
GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens ”Knowit Årsstämma”), med
post till Knowit Aktiebolag, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101
23 Stockholm eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga stämmohandlingar
på Bolagets webbplats, www.knowit.se.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Knowit
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ÅRSSTÄMMA I KNOWIT AKTIEBOLAG (PUBL) TISDAGEN DEN 11 MAJ 2021
Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till
årsstämman och som tillhandahålls på Bolagets webbplats.
BESLUTSPUNKT
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

4. Val av en eller två justerare
4.1 Jan Särlvik

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

7 b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för
utdelning

7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören:
i.

Styrelseledamoten och ordföranden Jon Risfelt för tiden
den 18 maj 2020 till den 31 december 2020

ii.

Styrelseledamoten Gunilla Asker

iii.

Styrelseledamoten Stefan Gardefjord

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Knowit
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iv.

Styrelseledamoten Camilla Monefeldt Kirstein

v.

Styrelseledamoten Kia Orback-Pettersson

vi.

Styrelseledamoten Peder Ramel

vii.

Verkställande direktören Per Wallentin

viii.

Före detta styrelseledamoten och ordföranden Mats
Olsson för tiden den 1 januari 2020 till den 18 maj 2020

8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

10. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
i.

Beslut om arvoden till styrelsen

ii.

Beslut om arvoden till revisorerna

11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter,
styrelseordförande och revisor
i.

Val av Jon Risfelt som styrelseledamot

ii.

Val av Gunilla Asker som styrelseledamot

iii.

Val av Stefan Gardefjord som styrelseledamot

iv.

Val av Camilla Monefeldt Kirstein som
styrelseledamot

v.

Val av Kia Orback-Pettersson som styrelseledamot

Knowit

knowit.se
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vi.

Val av Peder Ramel som styrelseledamot

vii.

Val av Jon Risfelt som styrelsens ordförande

viii.

Val av revisionsbolaget KPMG som Bolagets revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission
13. Beslut om bolagsordningsändring

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

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):

Knowit

knowit.se
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Knowit

2021-05-11

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Totalt
7 128 606
7 128 606,0
19 862 003

Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget

För

Röster
Emot

Ej avgivna

För

Bilaga 3
Aktier
Emot

% aktiekapitalet
För
Emot

Ej avgivna

1 - Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
7 122 131,0

1,0

6 474,0

7 122 131

1

6 474

35,858%

0,000%

0,0

6 474,0

7 122 132

0

6 474

35,858%

0,000%

0,0

6 474,0

7 122 132

0

6 474

35,858%

0,000%

6 474,0

7 122 131

1

6 474

35,858%

0,000%

6 474,0

7 122 132

0

6 474

35,858%

0,000%

50 254

35,638%

0,000%

35,891%

0,000%

2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
7 122 132,0
3 - Godkännande av dagordning
7 122 132,0

4.1 - Val av Jan Särlvik att justera stämmans protokoll
7 122 131,0

1,0

5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 122 132,0

0,0

7a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7 078 351

1

7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
7 128 605,0

1,0

0,0

7 128 605

1

0

7c.1 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamoten och ordföranden Jon Risfelt för tiden den 18 maj 2020 till den 31 december 2020
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7 078 351

1

50 254

35,638%

0,000%

7 078 351

1

50 254

35,638%

0,000%

7 078 351

1

50 254

35,638%

0,000%

1

50 254

35,638%

0,000%

7 078 351

1

50 254

35,638%

0,000%

7 078 351

1

50 254

35,638%

0,000%

7 078 351

1

50 254

35,638%

0,000%

7c.2 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamoten Gunilla Asker
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7c.3 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamoten Stefan Gardefjord
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7c.4 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamoten Camilla Monefeldt Kirstein
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7 078 351

7c.5 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamoten Kia Orback-Pettersson
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7c.6 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamoten Peder Ramel
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7c.7 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för verkställande direktören Per Wallentin
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7c.8 - Beslut i fråga om ansvarsfrihet för före detta styrelseledamoten och ordföranden Mats Olsson för tiden den 1 januari 2020 till den 18 maj 2020
7 078 351,0

1,0

50 254,0

7 078 351

1

50 254

35,638%

0,000%

0,0

7 048 311

80 295

0

35,486%

0,404%

8 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport
7 048 311,0

80 295,0

9 - Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
7 128 606,0

0,0

0,0

7 128 606

0

0

35,891%

0,000%

340,0

0,0

7 128 266

340

0

35,889%

0,002%

2 509,0

0,0

7 126 097

2 509

0

35,878%

0,013%

56 205,0

6 837 324

235 077

56 205

34,424%

1,184%

43 367,0

6 906 442

178 797

43 367

34,772%

0,900%

43 028,0

7 065 754

19 824

43 028

35,574%

0,100%

43 028,0

7 064 282

21 296

43 028

35,567%

0,107%

43 028,0

7 063 505

22 073

43 028

35,563%

0,111%

43 028,0

7 065 754

19 824

43 028

35,574%

0,100%

56 205,0

6 851 475

220 926

56 205

34,495%

1,112%

0,0

7 126 436

2 170

0

35,880%

0,011%

10.1 - Beslut om arvoden till styrelsen
7 128 266,0
10.2 - iBeslut om arvoden till revisorerna
7 126 097,0

11.1 - Val av Jon Risfelt som styrelseledamot
6 837 324,0

235 077,0

11.2 - Val av Gunilla Asker som styrelseledamot
6 906 442,0

178 797,0

11.3 - Val av Stefan Gardefjord som styrelseledamot
7 065 754,0

19 824,0

11.4 - Val av Camilla Monefeldt Kirstein som styrelseledamot
7 064 282,0

21 296,0

11.5 - Val av Kia Orback-Pettersson som styrelseledamot
7 063 505,0

22 073,0

11.6 - Val av Peder Ramel som styrelseledamot
7 065 754,0

19 824,0

11.7 - Val av Jon Risfelt som styrelsens ordförande
6 851 475,0

220 926,0

11.8 - Val av revisionsbolaget KPMG som Bolagets revisor
7 126 436,0

2 170,0

12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
7 107 176,0

21 430,0

0,0

7 107 176

21 430

0

35,783%

0,108%

0,0

0,0

7 128 606

0

0

35,891%

0,000%

13 - Beslut om bolagsordningsändring
7 128 606,0
Punkter som önskas hänskjutas
Personnr
Namn
Inga punkter anmälda

Punkt/er

Skickad
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Ersättningsrapport 2020
Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur
Knowits riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, har tillämpats
under 2020. Rapporten innehåller även specifika uppgifter beträffande ersättning till Knowits verkställande
direktör.
Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som
beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i
not 9 på sida 70-71 i företagets årsredovisning för 2020
(”årsredovisningen 2020”). Ingen annan ersättning har
utgått till styrelseledamöterna.
Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
finns för närvarande i bolaget.
Information som krävs enligt 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995: 1554) finns i not 8 och 9 i årsredovisningen 2020.
Information om ersättningsutskottets arbete under 2020
framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sid.
50 i årsredovisningen 2020.

Utveckling under 2020
Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 5 i årsredovisningen 2020.

Riktlinjer för ersättning
I Knowits riktlinjer för ersättning anges att ersättning till
den verkställande direktören ska vara på marknadsmässiga villkor och stödja bolagets långsiktiga strategi.
En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande
av bolagets affärsstrategi, att kunna skapa långsiktiga
värden genom moderna och kreativa lösningar för digitalisering och innovation samt skydd av dess långsiktiga
intressen, inklusive hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera
och behålla kvalificerad personal.
För detta ändamål är det nödvändigt att bolaget erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning
med beaktande av befattningens ansvarsområde och
komplexitet. Knowits riktlinjer för ersättning gör det möjligt
för bolaget att erbjuda en konkurrenskraftig total ersättning.
Ersättningen till den verkställande direktören består
av fast kontantersättning, rörlig kontantersättning, tjänstepensionsförmåner och övriga förmåner.
Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2020,
finns på sid. 44-45 i årsredovisningen 2020. Revisorns
rapport om huruvida företaget har följt riktlinjerna finns
på företagets webbplats knowit.se

1 K N O W I T A B E R S ÄT T N I N G S R A P P O R T 2 0 2 0
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Totalersättning till
verkställande direktör
TABELL 1:

Totalersättning till Per Wallentin,
verkställande direktör räkenskapsåret 2020
Fast
Rörlig
Aktiekontant- kontant- relaterad
TjänsteÖvrig
Totalersättning ersätning ersättning Förmåner pension 1) ersättning ersättning
TSEK

Andel av totalersättning, %

6 570 2) 2 760 3)
57

24

–

93

2 103

–

1

18

– 11 498
–

–

1) Exklusive särskild löneskatt.
2) Under 2020 hade den verkställande direktören en tillfällig lönesänkning
under tre månader med anledning av covid-19-pandemin.
3) Avser rörlig kontantersättning som intjänats under 2020. 2 732 TSEK har betalats
ut till den verkställande direktören under Q1 2021 för prestationsåret 2020.

Fast kontantersättning inkluderar semesterersättning. Förmåner inkluderar liv- och sjukförsäkring samt bilförmån.
Rörlig kontantersättning inklusive semesterersättning
uppgick till 42 procent procent av den fasta kontantersättningen 2020.

Rörlig kontantersättning
Rörlig kontantersättning är kopplad till förutbestämda och
mätbara kriterier med tydlig koppling till bolagets fördefinierade finansiella och icke-finansiella samt kvalitativa
eller kvantitativa individanpassade mål. Rörlig kontantersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga
fasta kontantersättningen. Den rörliga ersättningen är
vidare villkorad av att bolaget inte redovisar förlust för det
år som ersättningen avser.
Utfallet relateras till uppfyllelsen av uppställda målsättningar, för att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Såvitt avser finansiella
mål ska bedömningen grundas på av bolaget offentliggjorda finansiella informationen.
Den rörliga ersättningen 2020 ska baseras på Knowit
AB:s EBITA-marginalutfall 2020. Rörlig ersättning är inte
pensionsgrundande, men utgör grund för semesterersättning. Vid maximal måluppfyllnad uppgår den rörliga
kontantersättningen till 40 procent av den fasta årliga
kontantlönen exklusive eventuell semesterersättning.
Är EBITA-marginalen 5 procent eller lägre utgår ej rörlig
kontantersättning. Är EBITA-marginalen 10 procent eller
högre utgår full ersättning om 40 procent av den fasta
kontantersättningen. Vid 5 procent EBITA-marginal utgår
20 procent av maximala möjliga ersättning. Mellan 5 till
10 procent EBITA-marginal ökar ersättningen linjärt från
20 procent till 40 procent.
Utfallet för räkenskapsåret 2020 uppgick till 100 procent av den maximala möjligheten.
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ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

Aktiekursrelaterade
incitamentsprogram

Ersättning från annat
koncernbolag

Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
finns för närvarande i bolaget.

Verkställande direktören har inte erhållit någon ersättning från annat koncernbolag under året.

Jämförande information
om förändring av ersättning
och företagets resultat

Återkrav av ersättning

TABELL 2:

Genomförandet av riktlinjerna

Styrelsen har ej reducerat eller återkrävt utbetalad ersättning.

Förändring av ersättning och företagets resultat
under de senaste två rapporterade räkenskapsåren
(TSEK)

Årlig förändring

2020

vs 2019

Räkenskapsår 2020

Ersättning verkställande direktör 4)

Årlig förändring i totalersättning

+3 015 (36%) 5)

Inga avvikelser från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar
i enlighet med den process och de principer som anges
i riktlinjerna.

11 498

Bolagets resultatutveckling

EBITA 6)

+15 800 (5%)

335 000

Årlig förändring av genomsnittlig ersättning
för övriga anställda (heltidsekvivalenter)

Knowit AB samt dotterbolag i Sverige 7)

+14 (2%) 8)

711

4) Förändringen av totalersättningen avser den årlig förändringen av summan av samtliga
ersättningskomponenter som de är redovisade i tabell 1.
5) Ökningen kan härledas till högre utfall av rörlig kontantersättning för prestationsåret 2020.
6) För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende EBITA och andra 		
relevanta nyckeltal, se sidan 52 i Knowits Årsredovisning 2020.
7) Totalersättning för samtliga övriga anställda i Knowit AB och dotterbolag i Sverige 		
dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år.
8) Knowit införde korttidspermittering för ett antal anställda under 2020. Med anledning av
det har beräkningen för antalet heltidsekvivalenter justerats till 1317.
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BOLAGSORDNING
Knowit Aktiebolag (publ), 556391-0354.
Antagen vid årsstämma den 11 maj 2021.
§1
Bolagets företagsnamn är Knowit Aktiebolag (publ).
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§3
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig
verksamhet.
§4
Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.
§5
Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.
§6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.
§7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§8
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som anmäler sitt deltagande till bolaget senast
den dag som angives i kallelsen till stämman, före klockan 16:00. Denna dag får inte vara lördag,
söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla
tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma
endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.
§ 10
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda
aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 11
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
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4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
(a) fastställande av resultat räkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet
med bolagsordningen.
9. Om så erfordras, fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter i
enlighet med bolagsordningen.
10. Fastställande av styrelsearvoden och, om så erfordras, av revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Om så erfordras, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
§ 12
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§ 13
Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer
närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen.
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post
före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.
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