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§ 1 
Stämmans öppnande Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande 

 välkomna. 
  
 
§ 2 
Val av ordförande  Erik Paulsson valdes till ordförande vid stämman.  
vid stämman Antecknades att styrelsen uppdragit åt Magnus Sjöholm att föra 

protokollet. 
 
 
§ 3 
Upprättande och  Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fast- 
godkännande av  ställdes att gälla som röstlängd vid stämman. 
röstlängd 

Närvarande var 190 aktieägare representerande 41.227.557               
röster av totalt 55.589.178 röster. 

 
 
§ 4 
Godkännande av Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, 
förslaget till dagordning bilaga 2. 
  
 
§ 5 
Val av två justerare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åke Wikers 

och Per-Arne Oskarsson. 
 
 
§ 6 
Prövning av om Sedan det upplysts att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet  
stämman blivit med § 8 i bolagsordningen genom annonser i Dagens Nyheter 
behörigen samman- och Post- och Inrikes Tidningar den 13 november 2007, 
kallad  förklarades bolagsstämman vara behörigen sammankallad. 



 2. 
 
§ 7 
Föredragning av fram- Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning 
lagd årsredovisning och samt koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september 2006 –  
revisionsberättelse samt 31 augusti 2007, bilaga 3. Bolagets revisor, Carl Lindgren,  föredrog 
koncernredovisning och revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 4. 
koncernrevisionsberättelse 
 
  
§ 8 
Anförande av Verkställande direktören Mats Årjes höll ett anförande om bolagets 
verkställande direktören utveckling under verksamhetsåret och besvarade frågor i anslutning 

till anförandet. 
 
Lars Grangert ställde fråga om SkiStars ambitioner gällande 
utveckling av längdskidåkning.  
 
Christer Ståhle, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund,  
önskade SkiStar lyckat till och uttryckte sitt gillande att så många 
aktieägare hade infunnit sig vid stämman. 
 
Per Börjesson, ombud för Spiltan Fonder, ställde frågor kring 
aktieägarförmåner, kommunikationer till Sälen och möjligheten att 
utveckla sommarsäsongen. 
 
Johan Björling ställde en fråga om den stora omsättningen i 
SkiStar-aktien under år 2000. 

  
Mats Rönne ställde frågor om SkiStars ekonomiska utfall av Alpina 
VM och hur SkiStar arbetar med övriga näringsidkare för att 
utveckla personal och service. 

  
Anders Bladh ställde frågor om järnvägsförbindelse till Sälen, varför 
bolaget har bonusprogram för ledningen, om bolaget har en 
krisplan samt vad som händer i Östeuropa. 

  
Ulf Christofersson ställde frågan om hur Sälen ska marknadsföra 
vinterverksamheten till de som besöker Sälen under O-ringen 
kommande sommar. 

  
Per-Olov Atle ställde fråga om utvecklingen av snötillverknings-
systemen. 

  
Tony Bäck ställde frågan om sänkningen av hotellmomsen 
påverkar SkiStar. 

 
 
§ 9  
Beslut om fastställelse Fastställdes de i styrelsens och verkställande direktörens årsredo- 
av resultaträkningen visning intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och  
och balansräkningen koncernen för räkenskapsåret 1 september 2006 – 31 augusti samt 
samt av koncernresultat- 2007. 
räkningen och koncern- 
balansräkningen 



  3. 
 
§ 10 
Beslut om disposition Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel var  
beträffande bolagets SEK 751 688 153. 
resultat enligt den fast- 
ställda balansräkningen Antecknades att styrelsen avgivit yttrande i enlighet med 18 kap. 
  4 § aktiebolagslagen (2005:551). 

 
Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens  
i årsredovisningen intagna förslag att vinstmedlen disponeras så: 

 
att till aktieägare utdelas SEK 4:50/aktie SEK  176 279 301 
att till nästa år balanseras SEK  575 408 852 

 SEK  751 688 153 
 
att avstämningsdag för att erhålla utdelning skall vara den 14 
december 2007.  
 
Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC den 19 
december 2007. 
   
 

§ 11 
Beslut om ansvarsfrihet I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsens leda- 
för styrelseledamöter möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 
och den verkställande under räkenskapsåret 1 september 2006 – 31 augusti 2007. 
direktören 

Antecknades att de styrelseledamöter som är aktieägare eller  
ombud för aktieägare samt verkställande direktören ej deltog i  
omröstningen. 
 

 
§ 12 
Beslut om fastställelse Beslutades att styrelsearvode ska utgå med SEK 730 000 varav 
av styrelse och SEK 155 000 till styrelsens ordförande och SEK 115 000   
revisorsarvoden vardera till de ordinarie ledamöterna Mats Qviberg, Mats Paulsson, 

Olof Larsson, Per-Uno Sandberg och Eva-Karin Dahl. 
 
Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd 

  räkning. 
 
                        
§ 13 
Val av styrelse Beslutades att välja sju ordinarie styrelseledamöter för tiden intill 
  nästa årsstämma. 
 

Omval föreslogs av Erik Paulsson, Mats Paulsson, Olof Larsson, 
Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg, Eva-Karin Dahl och Mats Årjes, 
med Erik Paulsson som styrelsens ordförande.  
 
Redogjordes för de övriga uppdrag som styrelseledamöterna 
innehar.  

forts 



 4. 
 
§ 13 (forts)    
Val av styrelse Valdes styrelseledamöter och ordförande i enlighet med förslaget. 

 
Arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse är Katarina 
Hjalmarsson representerande Handelstjänstemannaförbundet och 
Bengt Larsson representerande Hotell- och Restauranganställdas 
Förbund. 

 
 
§ 14 
Val av revisor Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget KPMG 

valdes för en period om fyra år. 
 
 
§ 15 
Val av ledamöter För tiden intill nästa årsstämma föreslogs omval av Erik Paulsson 
till valberedning Mats Qviberg, Mats Paulsson och Per Limberg, med Erik Paulsson 

som ordförande. 
 
  Valdes ledamöter i enlighet med förslaget. 
 
  
§ 16 
Godkännande av prin- Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings- 
ciper för ersättning och villkor för bolagsledningen föredrogs. 
andra anställningsvillkor 
för bolagsledningen Beslutades med biträde av mer än 99,97% av såväl de angivna  
 rösterna som de vid stämman företrädda aktierna i enlighet med 

styrelsens förslag, bilaga 5, att godkänna styrelsens förslag till 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolags-
ledningen. 

 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag röstade aktieägare 
företrädande 24.805.168 aktier med 41.221.168 röster.  Mot 
besluten reserverade sig AQR International Small Cap Equity Fund, 
California State Teachers Retirement System, CREF Stock 
Account, Norges Bank On Behalf Of The Government Of Norway 
samt State Street Bank and Trust Company Investment Funds 
genom ombudet Advokat Ulf Forsgren, företrädande 6.389 aktier 
och röster. 

 
 
§ 17 
Beslut om bemyndi- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att  
gande för styrelsen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier föredrogs. 
att besluta om förvärv  
och överlåtelse av  Antecknades att styrelsen avgivit yttrande i enlighet med 19. kap   
egna aktier  22 § aktiebolagslagen (2005:551). 
   
  Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, 
  bilaga 6. 
   

Det antecknades att beslutet var enhälligt. 



 
 5. 
 
 
§ 18 
Stämmans  Erik Paulsson förklarade stämman avslutad.  
avslutande 
 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras: 
 
 
__________________________  __________________________ 
Magnus Sjöholm    Erik Paulsson  
 
 
    __________________________ 
    Åke Wikers 
 
 

__________________________ 
Per-Arne Oskarsson 


