Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615, den
22 oktober 2020, kl. 13:00

§1
Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokat Eva Hägg till
ordförande vid stämman.
Noterades att chefsjuristen Caroline Fellenius-Omnell fått i uppdrag att föra
protokoll vid stämman.
Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman
endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.
Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.
Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.
Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen
som omfattas av poströster, bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de
uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att
ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera
punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.
§2
Stämman utsåg Helena Stjernholm (AB Industrivärden) och Mats Guldbrand (L E
Lundbergföretagen AB) att, jämte stämmoordföranden, justera protokollet.
§3
Stämman godkände förteckning i bilaga 4, med däri angivet antal aktier, totalt
159 549 397, och röster, totalt 327 893 281, såsom röstlängd vid stämman.
§4
Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna
dagordningen.

§5
Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman
har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 september 2020 och funnits
tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 24 september 2020. Annons
om att kallelse skett har varit införd den 29 september 2020 i Dagens Nyheter
och Sydsvenska Dagbladet.
§6
Antecknades att styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna fanns intaget i sin
helhet i kallelsen, bilaga 1, och hade funnits tillgängligt, tillsammans med
styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, bilaga 5, styrelsens
redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, bilaga 6, revisorns yttrande
enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, bilaga 7, och års- och hållbarhetsredovisning
inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, bilaga 8, för aktieägarna
på bolagets huvudkontor och webbplats sedan den 24 september 2020 samt
skickats till de aktieägare som så begärt.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 3,25
kronor per aktie ska lämnas till aktieägarna samt att som avstämningsdag för
erhållande av utdelning fastställa den 26 oktober 2020.
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