
PROTOKOLL  fört  vid  årsstämma  i Stockholm  med

aktieägarna  i Venue  Retail  Group  AB  (publ),  org.  nr.

556540-1493,  den  8 december  2017  med  början  kl.

lO.OO.
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Stärnman  öppnades  på styrelsens  uppdrag  av advokaten  Lars  Lundberg,  som  även

presenterade  VD  Jonas  Ottosson  och  CFO  Anders  Arverud,  revisor  Nicklas  Kullberg  samt

de närvarande  medlemmarna  av bolagets  styrelse  Ulf  Eklöf  och  Christel  Kinning.

Beslutades  att  utse  Lars  Lundberg  till  ordförande  för  stämman.  Antecknades  att ordföranden

uppdrog  åt advokat  Marcus  Angström  att föra  protokollet.

%2

Beslutades  att  en  justerad  anmälningslista,  i vilken  ej närvarande  aktieägare  sökits,  skulle

gälla  som  röstlängd  vid  stämman.  Den  fastställda  röstlängden  bilades  protokollet,  se

Bilaga  1.

Beslutades med tillämpning  av 7 kap. 6 och 55 j5 aktiebolagslagen att personer som inte
var  aktieägare  i bolaget  skulle  tillåtas  närvara  vid  stämman  som  åhörare.

%3

Beslutades  godkänna  dagordningen  i enlighet  med  förslaget  i kallelsen  som  funnits

publicerad  på  bolagets  hemsida.

%4

Beslutades  att  protokollet  skulle  justeras  av  två  justeigsmän  tillsammans  med

ordföranden.

Beslutades  att  utse  Ulf  Eklöf  och  David  Lavröd  till  justeringsmän  och  röstkontrollanter.

%5

Upplystes  att  kallelse  till  stämman  var  införd  iPost-  och  Ituikes  Tidningar  samt  på bolagets

webbplats  den  1l  november  2017  samt  att  annons  om  att  kallelse  skett  samma  dahun  införts

i Svenska  Dagbladet.  Stämman  ansåg  sig  vara  i behörig  ordning  sammankallad.
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VD:n  Jonas  Ottosson  lämnade  en redogörelse  för  bolagets  verksarnhet  under  det  gångna

verksarnhetsåret,  varefter  aktieägarna  bereddes  tillfölle  att ställa  frågor.

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  samt  koncernredovisning  och

koncernrevisionsberättelse  för  räkenskapsåret  2016/2017  framlades,  se .
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Huvudansvarige  revisor  Nicklas  Kullberg  föredrog  revisionsberättelsen  och

koncernrevisionsberättelsen,  varefter  aktieägarna  bereddes  tillfälle  att ställa  frågor.

Stämman  ansåg att årsredovisningen  och  revisionsberättelsen  samt  koncernredovisningen

och  koncernrevisionsberättelsen  för  räkenskapsåret  2016/2017  var  framlagda  på

bolagsstämrnan.

%7

Beslutades  att fastställa  de i årsredovisningen  för  räkenskapsåret  2016/2017  intagna

resultat-  och  balansräkningarna,  se Bilaga  2.

%8

Beslutades  att disponera  bolagets  resultat  enligt  styrelsens  förslag,  innebärande  att stämman

beslutade  att överföra  de balanserade  vinstmedlen  om 37 600  066 kronor  i ny  räkning.

%9

Ordföranden  upplyste  om  att en (l)  av styrelseledamöterna  som  representerade  aktieägare

upptagna i röstlängden enligt 7 kap. 46 {S3 aktiebolagslagen var förhindrade att rösta i frågan
om ansvarsfrföet  såvitt  avsåg  sig själv  förhindrade  att rösta  som  ombud  för  annan

aktieägare.

Det  upplystes  därvid  såvitt  avsåg  frågan  om  ansvarsföhet:

att Ulf  Eklöf  inte  deltog  ibeslutet  avseende  någon  av ledamöterna  därmed  inte  röstade  för

Adabt  Invest  AB:s  aktier,  Ulf  och  Bo  Eklöf  Invest  AB:s  aktier  samt  ej heller  för  Varenne

AB:s  aktier.

Beslutades att bevi5a styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret  2016/2017.

% 10

Beslutades  att antalet  styrelseledamöter  skall  vara  sex och  att suppleanter  inte  skall  utses.

% 1l

Beslutades  att styrelsearvode  skall  utgå  med  150  000 kronor  till  var  och  en av de

bolagsstämmovalda  ledamöterna  men  att inget  styrelsearvode  skall  utgå  till  sådan

styrelseledamot  som  direkt  eller  indirekt  (via  bolag)  äger  mer  än lOOO OOO aktier  i bolaget

vid  tidpunkten  för  stämman.  Tnte heller  skall  styrelsearvode  utgå  till  sådan  styrelseledamot

som  även  är styrelseledamot  eller  verkställande  direktör  i bolag  som äger  mer  än 1000  000

aktier  i bolaget.
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Till  ordinarie  styrelseledamöter  valdes

Ulf  Eklöf  (omval)

Bo  Eklöf  (omval)

Tommy  Jacobson  (omval)

Christel  Kig  (omval)

Andreas  Bladh  (omval)

Håkan  Lundstedt  (omval)

Ulf  Eklöf  omvaldes  till  styrelsens  ordförande.  Tommy  Jacobson  omvaldes  till  styrelsens

vice  ordförande.

% 13

Beslutades  att bolagets  revisor  skall  vara  ett (l)  registrerat  revisionsbolag  utan

revisorssuppleant.

% 14

Beslutades  att arvode  till  revisorn  skall  utgå  enligt  godkänd  räkning.

% 15

Beslutades  att utse PricewaterhouseCoopers  AB  till  revisor  för  bolaget  för  tiden  intill

utgången  av nästa  årsstämma.

% 16

Beslutades  godkänna  styrelsens  förslag  till  riktlinjer  för  ersättning  till  ledande

befattningshavare  ienlighet  med  dess lydelse  i kallelsen.  Riktlinjerna  bilades  protokollet,

Bilaga  3.

% 17

Beslutades  om  valberedning  enligt  det av valberedningen  framlagda  förslaget  innebärande

följande:

Att  bolaget  skall  ha en valberedning  bestående  av en representant  för  envar  av de

tre till  röstetalet  största  aktieägarna  jämte  styrelseordföranden.  Utövar  inte

aktieägaren  sin  rätt  att  utse  ledamot  skall  den  till  röstetalet  närmast  följande  största

aktieägaren  ha rätt  att  utse  ledamot  i valberedningen.  Namnen  på de tre

ägarrepresentanterna,  tillsammans  med  namnen  på de aktieägare  de företräder,  skall

offentliggöras  sex månader  före  årsstämman  för  verksamhetsåret  2017/2018  och

baseras  på  de kända  röstetalen  omedelbart  före  offentliggörandet.  Valberedningens

mandatperiod  sträcker  sig  fram  till  dess att ny  valberedning  utsetts.  Ordförande  i

valberedningen  skall,  om  inte  ledamöterna  enas om  annat,  vara  den  ledamot  som

representerar  den  till  röstetalet  största  aktieägaren.
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Att  om  under  valberedningens  mandatperiod  en eller  flera  av aktieägarna  som  utsett

ledamöterivalberedningen  inte  längre  tillhör  de tre  till  röstetalet  största  aktieägarna

så skall  ledamöter  utsedda  av dessa  aktieägare  ställa  sina  platser  till  förfogande  och

den  eller  de aktieägare  som  tillkomrnit  bland  de tre till  röstetalet  största  aktieägarna

skall  ha rätt  att  utse  sina  representanter.  Om  inte  särskilda  skäl  föreligger  skall  dock

inga  förändringar  ske i valberedningens  sammansättning  om endast  marginella

förändringar  i röstetalet  ägt  rum  eller  förändringen  inträffar  senare  än två  månader

före  årsstämman.  Aktieägare  som  utsett  representant  till  ledamot  i valberedningen

har  rätt  att entlediga  sådan  ledamot  och  utse  ny  representant  till  ledamot  i

valberedningen,  liksom  att  utse  ny  representant  om  den  av aktieägaren  utsedde

ledamoten  väljer  att lämna  valberedningen.  Förändringar  i valberedningens

sammansättning  skall  offentliggöras  så snart  sådana  skett.

(a) förslag  till  stämrnoordförande;

(b)  förslag  till  styrelse;

(c) förslag  till  styrelseordförande  och  eventuellt  vice  styrelseordförande;

(d)  förslag  till  styrelsearvoden;

(e) förslag  till  revisorer;

(f)  förslag  till  arvode  för  Bolagets  revisorer;

(g)  förslag  till  beslut  om  valberedning.

Att  bolaget  på  begäran  av  valberedningen  skall  tillhandahålla  personella  resurser

såsom  sekreterarfunktion  ivalberedningen  för  att  underlätta  dess arbete.  Vid  behov

skall  bolaget  även  kunna  svara  för  skäliga  kostnader  för  externa  konsulter  som  av

valberedningen  bedöms  nödvändiga  för  att  valberedningen  skall  kunna  fullgöra  sitt

uppdrag.

% 18

Beslutades  att bemyndiga  bolagets  styrelse  att, vid  ett eller  flera  tillfällen  före  nästa

årsstämma,  med  eller  utan  avvikelse  från  aktieägarnas  företrädesrätt,  fatta  beslut  om

nyemission  av sammanlagt  högst  14 500  000  aktier  av serie  B, motsvarande  en ökning

av aktiekapitalet  om  högst  1450  000  kronor.  Bemyndigandet  innefattar  rätt  att  besluta

om  emission  med  kontant  betalning,  betalning  med  apportegendom  eller  betalning

genom  kvittning  och  om  sådana  bestärnmelser  som  avses  i2  kap.  5 e) andra  stycket  2-3

aktiebolagslagen.  De  nya  aktierna  ska  medföra  rätt  till  utdelning,  i den  mån  utdelning

beslutas, från och med för innevarande räkenskapsår. ,,f-
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Emission  skall  kunna  ske med  avvikelse  från  aktieägarnas  företrädesrätt  för  att

möjliggöra  företagsförvärv  eller  att stärka  bolagets  ekonomiska  ställning  vid  behov.

Teckningskursen  skall,  vid  emissioner  som  sker  med  avvikelse  från  aktieägarnas

företrädesrätt,  ansluta  till  aktiens  marknadsvärde  med  eventuellt  avdrag  för  av styrelsen

bedömd  erforderlig  rabatt  för  att kunna  genomföra  emissionen.

Styrelsen,  eller  den  styrelsen  utser,  skall  vara  bemyndigad  att  besluta  om  de smärre

justeringar  i årsstämmans  beslut  som  kan  visa  sig  erforderliga  i samband  med

registrering  av bemyndigandet  hos Bolagsverket.

Antecknades  att beslutet  vann  bifall  med  mer  än två  tredjedelar  av de företrädda  aktierna  på

stämman  och  med  mer  än två  tredjedelar  av rösterna  på stämman.

Aa'itecknades  att David  Lavröd  röstade  emot  förslaget  i de delar  som avsåg  avvikelsen  från

aktieägarnas  företrädesrätt  samt  möjligheten  att lämna  rabatt  på teckningskursen.
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Ordföranden  förklarade  stärnman  avslutad.

Vid  protokollet

Marcus  Angström

Justeras

dberg

,-'1

r'a ./  -

Ulf  Eklö,"(  ,
I I

Å-=agt,'4
David  Lavröd

taÅ'
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VENUE  RETAIL  GROUP  AB Bilaga  1

Röstlängd  vid  årsstämma  den  8 december  2017

Namn

Ombud,  ställföreträdare

och  biträden

Antal  aktier

til1ika  anfö1

röster Aktiesl.

ADABT  INVEST  AB Ulf  Eklöf 472  SOO B
K{ELLB] ERG, NILS__BERTIL  CHRISTER 2 200 B
ULF  OC] 4 BO :KLöF  INVEST  AB Ulf  Eklöf 1695  201 (.:
DAVID  LAVRI )D 495 B
KASPER  LTUNGKVIST 97 337 B
VARENNEAB Ulf  Eklöf 23 714  856 B

Summa  2S982S89
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Bilaga  3

Riktlinjer  för  ersättning  till  ledande  befattningshavare

Riktlinjernas omfattning mm

Dessa  riktlinjer  skall  omfatta  de personer  som  under  den  tid  som  riktlinjerna  gäller
ingår  i koncernens  ledningsgrupp,  för  närvarande  verkställande  direktören  och
finanschefen  samt  cheferna  för  personal,  marknad,  försäljning,  inköp  och
logistik.

1.2 Riktlinjerna  gäller  för  avtal  som  ingås  efter  årsstämmans  beslut,  samt  för  det  fall
ändringar  görs  i befintliga  avtal  efter  denna  tidpunkt.

1.3 Styrelsen  skall  ha rätt  att frångå  riktlinjerna  om  det  i ett enskilt  fall  finns  särskilda
skäl  för  det.

C)vergripande  principer

2.1 Principerna  för  ersättning  till  ledande  befattningshavare  skall  i såväl  ett  kort-  som
ett  långsiktigt  perspeldiv  attrahera,  motivera  och  skapa  goda  förutsättningar  för  att
behålla  kompetenta  medarbetare  och  chefer.  För  att  uppnå  detta  är det  viktigt  att
vidmakthålla  rätl-visa  och  internt  balanserade  villkor  som  samtidigt  är
marknadsmässigt  konkurrenskraftiga  såvitt  aVSer struktur,  omfattning  och  nivå.
Anställningsvillkoren  för  ledande  befattningshavare  skall  innehålla  en väl  avvägd
kombination  av fast  lön,  årlig  bonus,  pensionsförmåner  och  andra  förmåner  samt
särskilda  villkor  om  ersättning  vid  uppsägriing.

2.2 Den  totala  årliga  kontanta  ersättningen  till  ledande  befattningshavare,  dvs.  fast  lön
jämte  bonus,  skall  vara  fastställd  med  utgångspunkt  från  att den skall  vara
konkurrenskraftig.  Den  totala  nivån  på ersättningen  skall  ses över  årligen  för  att
säkerställa  att den ligger  i linje  med  medianen  för  likvärdiga  positioner  inom
relevant  marknad.  Kompensationen  skall  vara  baserad  på såväl  prestation  som
befattning  och  bör  därför  iru'iehålla  en kombination  av fast  lön  och  bonus.

Ersättnirtg och ersättningsformer

3.1 Bolagets  ersättningssystem  skall  innehålla  olika  former  av ersättning,  såväl  fast
som  rörlig,  i syfte  att skapa  en väl  avvägd  kompensation  som  styrker  och  stödjer  att
kortsiktiga  och  långsiktiga  mål  nås.

Fast  Bn:  Den  fasta  lönen  skall  vara  individuell  och  baserad  på varje  individs  ansvar
och  roll,  liksom  på individens  kompetens  och  erfarenhet  i relevant  befattning.

Årlig  bonus:  Verkställande  direktören  och  öwiga  medlemmar  av koncernledningen
skall  kunna  erhålla  en årlig  bonus.  Den  årliga  bonusen  skall  vara  strukturerad  som
en rörlig  del  av den  totala  kontanta  ersättningen.  Bonusmål  skall  iförsta  hand  vara
relaterade  till  utfall  av koncerngemensamma  finansiella  mål  -

försä5ningsutveckling jämfört  med budget och resultat EBITDA  jämfört  med
budget  samt  utvecklingen  av Bolagets  aktiekurs.  Aven  andra  mål,  såsom  visst
resultatmål,  visst  försäljningsmål  eller  aktiekurs  skall  dock  kunna  användas  som



Bilaga  3

utgångspunkt  för  bonusen  om  det  är motiverat.  För  att  säkerställa  fokus  på icke

finansiella  mål  av särskilt  intresse  skall  även  individuella  resultatmål  kunna

fastställas  som  grund  för  bonus.  Bonusmålen  skall  fastställas  årligen  av styrelsen  i

syfte  att säkerställa  att de är i linje  med  Bolagets  aff'ärsstrategi  och  resultatmål.  Den

andel  av den  totala  ersättningen  som  utgörs  av bonus  skall  kunna  variera  beroende

på befattning  och  får  utgöra  maximalt  sex  månadslöner  av den  fasta  lönen.

Pensioner:  Vid  ingående  av nya  pensionsavtal  skall  ledande  befattningshavare  som

är pensionsberättigade  - verkställande  direktören  exkluderad  - ha sedvanliga

pensionsförmåner  inom  ramen  för  allmän  pensionsplan.  Pensionering  sker  för

ledande  befattningshavare  vid  65 års ålder.  Pensionsavsättningar  skall  baseras

enbart  på fast  lön.  Beträffande  verkställande  direkfören  skall  kunna  göras

pensionspremieinbetalningar  motsvarande  30 o/o av dennes  grundlön  intill

pensioneig.

C)vriga förmåner: Öwiga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och
sjukvård  samt  sjukförsäkring,  skall  utgöra  en mindre  del  av den  totala

kompensationen  och  överensstämma  med  vad  som  är marknadsmässigt  samt  bidra

till  att  underlätta  befattningshavarens  möjligheter  att  fullgöra  sina  arbetsuppgifter.

Villkor  vid  uppsägning

Uppsägningstiden  för  ledande  befattningshavare  skall  vara  sex  månader  och  vid

uppsägning  från  Bolagets  sida  tre  -  tolv  månader.  För  verkställande  direktören  skall

gälla  en uppsägningstid  om  upp  till  tolv  månader  vid  uppsägning  från  Bolagets

sida.

Information om ersättrtirigar som inte på förhand  är bestämda till  visst belopp

Bolagets  kostnad  för  den  årliga  bonusen  (exklusive  sociala  avgifter)  enligt  förslaget

kan  vid  maximalt  utfall  komma  att  uppgå  till  2 427  880  kronor  under  förutsättning

att samtliga  bonusgrundande  mål  är uppfyllda.  Verkställande  direktörens  ersättning

kan  maximalt  uppgå  till  1000  000  kronor.
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