
Org.nr. 556533-=4397  Protokoll fört vid årsstämma i  
Net Insight  AB (publ) den 
8 maj 2019 klockan 10.00 i 
bolagets lokaler, Smidesvägen 
7, Solna 

§1 
Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Gunilla 
Fransson. 

Utsågs Gunilla Fransson till ordförande vid stämman. Upplystes om att Jesper Schönbeck från 
Advokatfirman Vinge ombetts att föra protokollet vid stämman. 

Beslöts därefter att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara 
åhörare vid årsstämman. 

§2 
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd 
vid stämman. 

§3 
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman. 

§4 
Utsågs Martin Wallin och Per Klint att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 

§5 
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. 

§6 
Höll bolagets verkställande direktör, Henrik Sund, ett anförande i vilket han redogjorde för 
bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. 

Bereddes därefter aktieägarna tillfälle att ställa frågor till verkställande direktör och styrelsens 
ordförande. 

§ 7  
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 hållits tillgängliga för aktieägarna och 
framlagts på stämman i behörig ordning. 

Redogjorde därefter huvudansvarige revisorn  Therese  Kjellberg från Deloitte AB för 
revisionsberättelsens innehåll. Bereddes därefter aktieägarna tillfälle att ställa frågor till 
huvudansvarige revisorn. C 
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§ 8 (a) 
Fastställdes — vilket tillstyrkts av revisorn — de i årsredovisningen för 2018 intagna 
resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 
31 december 2018 för moderbolaget och koncernen. 

§ 8 (b) 
Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition — 
vilket tillstyrkts av revisorn — att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon 
utdelning således ej lämnas. 

§8 (e) 
Beviljades — vilket tillstyrkts av revisorn — styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2018. 

Konstaterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som var upptagna i 
röstlängden ej deltog i beslutet. 

§9 
Redogjorde valberedningens representant  Ramsay  Brufer för valberedningens arbete och 
framlagda förslag. 

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda 
styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter, med en suppleant, samt att antalet 
revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. 

§10 
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsen ska uppgå till 2 200 
000 kronor att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240 000 kronor till 
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 120 000 kronor till 
styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. Förslaget innebär vidare att för utskottsarbete 
ska utgå arvode till ordförande i revisionsutskottet om 50 000 kronor och till ledamot av 
revisionsutskottet ett arvode om 40 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet föreslås 
utgå ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet ett arvode om 40 
000 kronor. 

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna, intill slutet 
av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning. 

§11 
Konstaterades att redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag 
avseende de styrelseledamöterna samt suppleanten som är föremål för omval återfinns i den 
tryckta årsredovisningen, vilken funnits tillgänglig vid stämman samt på bolagets webbplats. 

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av valberedningens förslag. 
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Beslöts i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesammansättning, innebärande 
omval av styrelseledamöterna Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Crister Fritzson, Jan 
Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg, omval av Stina Barchan som personlig suppleant 
för Jan Barchan samt omval av Gunilla Fransson som styrelsens ordförande. Samtliga val för 
tiden intill slutet av årsstämman 2020. 

§12 
Redogjordes för valberedningens förslag till val av revisor, innebärande omval av Deloitte 
AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Noterades att  Therese  Kjellberg kommer att 
fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget. 

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag. 

§13 
Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för 
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Konstaterades att det 
fullständiga förslaget funnits tillgängligt på bolagsstämman, funnits tillgängligt på bolagets 
kontor och på bolagets webbplats, skickats till aktieägare som så begärt samt beskrivits i 
kallelsen. 

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget. 

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, Bilaga 2. 

§14 
Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 
för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier. Konstaterades att det 
fullständiga förslaget flinnits tillgängligt på bolagsstämman, funnits tillgängligt på bolagets 
kontor och på bolagets webbplats, skickats till aktieägare som så begärt samt beskrivits i 
kallelsen. 

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget. 

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta 
om återköp och överlåtelser av egna aktier, Bilaga 3. 

Konstaterades att beslutet var enhälligt. 

§15  

Förklarades årsstämman för avslutad. 



Per Klint 



Bilaga 2 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor 
för ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för 
bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt 
nedanstående. 

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella 
ersättningsprinciper 
Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig 
del, vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med 
ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören 
utgör koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i proportion till 
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen är baserad på en 
kombination av intäkter, resultat och aktivitetsmål. 

Den årliga rörliga ersättningen gentemot verkställande direktören uppgår maximalt till 100 
procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen 
till maximalt 40 procent av grundlönen. Verkställande direktören samt övriga ledande 
befattningshavare har en rörlig ersättning som till 70 procent är baserad på mätbara finansiella 
mål. 

För vissa ledande befattningshavare låses hälften av utfallet på den rörliga ersättningen in i tre 
år och utbetalas först det fjärde året efter intjänandeperioden. Vid utbetalning av det inlåsta 
beloppet appliceras en multiplikator för att återspegla aktiekursens utveckling under dessa tre 
år. Multiplikatorn beräknas ur kvoten av snittkursen för två åttaveckors perioder, där den 
första perioden startar samma dag som bokslutskommunikén blivit publik under året efter det 
intjänade året, och den andra perioden startar samma dag som bokslutskommunikén blivit 
publik under utbetalningsåret (dvs. tre år mellan perioderna). Snittkursen beräknas som 
medelvärdet av de dagliga slutkurserna inom varje åttaveckorsperiod. Multiplikatorn är 
begränsad till ett maximalt värde om fem och ett minimivärde om 0,5. 

En stor del av personalen har någon form av rörlig ersättning. Reservering i redovisningen 
görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter. 

Från tid till annan föreslår styrelsen aktiebaserade långtidsincitamentsprogram, vilka då 
behandlas av stämman i särskild ordning. 

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid 
sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna 
utgå. 

Pensionsförpliktelser 
Bolagets pensionsåtagande gentemot verkställande direktören uppgår till 30 procent av den 
fasta årslönen exklusive rörliga delar. Ledande befattningshavare har premiebestämda 
pensionsavsättningar, enligt företagets policy, lagar och avtal. 

Avgång 



Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex 
månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om sex månadslöner. 
Eventuell lön eller annan ersättning som verkställande direktören uppbär i nyanställning eller 
i verksamhet som verkställande direktören bedriver under den på uppsägningstiden följande 
sexmånadersperioden, ska avräknas mot avgångsvederlaget. Mellan bolaget och andra 
ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader. 

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger. 



Bilaga 3 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna 
aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till 
årsstämman 2020 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor: 

1 	Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 
två (2) procent av samtliga aktier i bolaget. 

2. Förvärv får endast ske på  Nasdaq  Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid 
var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 
säljkurs. 

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet 
med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera 
kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets 
optionsprogram. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram 
till årsstämman 2020 fatta beslut om överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor: 

1. Överlåtelser av egna aktier får ske på  Nasdaq  Stockholm. 

2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med 
apportegendom, eller annars med villkor. 

3. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för 
styrelsens beslut om överlåtelse. 

4. Överlåtelser på  Nasdaq  Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande 
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

5. Vid överlåtelser på annat sätt än på  Nasdaq  Stockholm ska priset fastställas så att det inte 
understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i 
förhållande till börskurs får tillämpas. 

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv 
eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av 
åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. 

Styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § hålls tillgängligt tillsammans med 
förslaget, Bilaga 3A. 



Bilaga 3A 

Styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § 

Bolagets ekonomiska ställning 
Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2018 framgår av årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2018. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats 
för värdering av tillgångar, avsättningar och sladder. Förslaget till förvärv av egna aktier 
innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av 
egna aktier, vid var tid, inte överstiger två (2) procent av samtliga aktier i bolaget. 

Förvärvsbemyndigandets försvarlighet 
Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 
styrelsens bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning 
till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital liksom på bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
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