Protokoll fort vid ordinarie bolagsstamrna i LU Holding AB, 556500-1467, i Lund den 22 Juni 2021
Narvarande aktieagare antal aktier och roster

Lunds universitet, foretratt av rektor Erik Renstrorn 100/100
Samtliga aktier var salunda representerade pa starnrnan.
Dessutom var Christine Widstrand och Linus Wiebe narvarande.
§ 1 Val av ordforande

Erik Renstrom utsags att som ordforande leda dagens forhandlingar. Protokoll fordes av Christine
Widstrand.
§ 2 Rostlangd

Forteckningen over ovan narvarande aktieagare godkandes att galla som rostlangd.
§ 3 Justering

Erik Renstrom utsags att justera protokollet.
§ 4 Dagordning

Beslots att godkanna den framlagda dagordningen som dagordning pa starnrnan,
§ 5 Kallelse

Da samtliga aktier var representerade, forklarades starnman vara i behorig ordning sammankallad.
§ 6 Forvaltnings- och revislonsberattelser

Foredrogs och faststalldes forvaltnlngsberattelse med balans- och resultatrakning per 2020-12-31
samt arsredovlsnlng och revisionsberattelse for senast forflutna rakenskapsaret for saval
moderbolag som koncern.
§ 7 Vinstdisposition

Beslots att disponera vinstmedlen enligt styrelsens forslag.
§ 8 Ansvarsfrihet

Beviljades styrelsen och VD ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2020-01-01 - 2020-12-31.
§ 9 Arvoden

Stam man beslot att styrelsearvoden ska utga med hogst 2 prisbasbelopp till styrelseordforande och
1,5 prisbasbelopp till vice ordforande samt 1 prisbasbelopp till ovriga stvrelseledamoter vardera.
Arvode utgar dock ej till representanter fran och anstallda vid Lunds universitet, samt ej heller till
ledamot Hans Petersson.
Arvode till revisor ska utga enligt kostnadsrakning fran denne.

§ 10 Val av styrelse och reviser

For tiden intill nasta ordinarie bolagsstamrna valdes till:

Ordinarie styretsetedamoter
Kristina Eneroth, vicerektor Lunds universitet, nyval
Hans Petersson, Mannheimer Swartling Advokatbvra AB, omval
Erik Urnes, styrelseledamot i Lindengruppen AB m.m, nyval
Ray Mauritsson, VD Axis Communication AB, nyval
Jeanette Andersson, medgrundare Queen Invest, medlem digltaliseringsradet m.m., omval
Christofer Edling, Dekan Sarnhallsvetenskaplig fakultet samt ledamot universitetsstyrelsen, omval
Sara Thiringer, studentrepresentant utsedd av LUS, omval
Ulrika Ringdahl, VD Invest in Skane, omval

Styrelsens ordforande
Kristina Eneroth, nyval

Styrelsens vice ordjorande
Ray Mauritsson, nyval

Revisor
Revisionsbolaget Deloitte AB, omval
Det antecknades att Bo Ahren, Sara Fredriksson och Bert Nordberg har avgatt ur styrelsen.
§

12 Avslutning

Da vidare ej forekom, forklarades

starnrnan avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Christine Widstrand

Erik Renstrom

