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Ålandsbanken Abp  
Ordinarie bolagsstämma   
Torsdagen den 2 april 2020  

Föredragningslista inklusive styrelsens förslag 

1. Öppnande av stämman 
 
2. Konstituering av stämman 
 
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 
 
4. Konstaterande av stämmans laglighet 
 
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 
 
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019 

Verkställande direktörens översikt. 
 
7. Fastställande av bokslutet 
 
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning 

Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman, som hålles den 2 april 2020, bemyndigar 
styrelsen att besluta om utdelning av högst 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med 
utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet skulle gälla fram till den ordinarie 
bolagsstämman 2021. Styrelsen avser att följa den rekommendation som utfärdats av ECB och 
Finansinspektionen och avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före 
den 1 oktober 2020. Den ordinarie bolagsstämman 2021 kommer att besluta om vinstdispositionen för 
räkenskapsåret 2020 efter förslag från styrelsen som förväntas publiceras under första kvartalet 2021.   
 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören 

10. Ersättningspolicy 

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar 

Antalet styrelsemedlemmar föreslås fastställas till 6 styrelsemedlemmar. 

12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden 

Styrelsen föreslår oförändrat årsarvode för ordförande (30 000 euro), vice ordförande (28 000 euro) 
samt för medlem (26 000 euro). Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för 
ordförande (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrade.  

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers 
möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för kommittéordföranden. 

 



 

Vänd!  

13. Val av styrelsemedlemmar 
 
Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, 
Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf, och för den mandattid som varar fram till dess att 
nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet. 

14. Beslut om revisorernas arvode 

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 

15. Beslut om antalet revisorer 

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en 
revisorssuppleant. 

16. Val av revisorer 

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisor Marcus Tötterman som ordinarie revisorer för den 
mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår nyval 
av CGR-revisorer Fredrik Westerholm och Jessica Björkgren som ordinarie revisorer för den mandattid 
som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 

Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till 
dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 

17. Avslutande av stämman 

 

 
 


