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Mötets öppnande
Ordfrrande hälsade samtliga välkomna och florklarade mötet öppnat.

$1 Val av protokolljusterare

Beslutades
att utse Lars Björndahl att jämte ordftjranden justera dagens protokoll.

$2 Godkännande av füredragningslista

Beslutades
att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av ett övrigt ärende gällande

information från styrelsens möte med KSAU.ln:*idi i¿-

$3 Föregående protokoll
Protokollet från 2019-02-24lades till handlingarna utan synpunkter

$4 Ekonomisk rapport per 2020-02-29
Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-02-29. Bolagets

resultat per 28 februari är något bättre än budget vilket kan ftirklaras av högre intäkter och
lägre administrativa kostnader. Informationen lades till handlin gama.

$5 Lånesituationen per 2020-02-29
Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till
handlingarna.

$6 Årsredovisning 2019 ftir AB Uppsala kommuns Industrihus, koncern och
moderbolag

Beslut
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till ftirfogande stående vinstmedel,
586 287 691 kronor, disponeras så att i ny räkning överfürs 586 287 691 kronor.

$7 Årsredovisning 2019 fÌir Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB

Beslut
Styrelsen loreslår stämman att besluta om att till ftirfogande stående vinstmedel om -93

kronor disponeras så att i ny räkning överfürs -93 kronor.
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$8 Årsredovisning 2019 fÌir Uppsala Industrihus Cykeln AB

Beslut
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel
om 45 298 574 kronor disponeras så att i ny räkning överftirs 45 298 574 kronor.

$9 Årsredovisning 2019 ftir Uppsala Industrihus Västtand AB

Beslut
Styrelsen ftireslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel
om 10 475 063 kronor disponeras så att i ny räkning överftirs I0 475 063 kronor.

$10 Årsredovisning 2019 fär DLIJ Förvaltning AB

Beslut
Styrelsen ftlreslår stämman att besluta om att till ftirfogande stående vinstmedel
om 1 1 148 165 kronor disponeras så att i ny räkning överförs I I 148 165 kronor

$11 Årsredovisning 2019 for Industrihus i Eke AB

Beslut
Styrelsen ftireslår stämman att besluta om att till ñrfogande stående vinstmedel
om l0 793 384 kronor disponeras så att i ny räkning överft)rs l0 793 384 kronor.

$12 Årsredovisning 2019 ftir AB Boländerna32:2

Beslut
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till ftrfogande stående vinstmedel
om 3 859 865 kronor disponeras så att i ny räkning överftjrs 3 859 865 kronor.

$13 ^Å,rsredovisning 2019 ftir HB Rälsen

Beslut
Som framgår av ftirvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen
ftjreslår att balans-och resultaträkningen fastställ s.

$14 Årsredovisning 2019 for HB Brand

Beslut
Som framgår av fürvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen
fü reslår att balans-och resultaträkningen faststäl I s.
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$15 Årsredovisning 2019 fär KB Kölen

Beslut
Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen
ftireslår att balans-och resultaträkningen fastställ s.

$16 Revisionsrapport från KPMG och Lekmannarevisionen
Revisionsrapporten har inte distribuerats till bolaget vid tidpunkten för styrelsemötet.
Rapporten kommer att behandlas på årsstämman den 3 april.

$17 Underlag inftir beredningsveckan och ägardialog
VD gick igenom underlagen infür presentationen på beredningsveckan. Vidare gick ledning
och styrelse igenom ftirslag till punkter att ta upp i kommande ägardialog. Informationen
lades till handlingarna.

$18 Riskanalys Coronavirus
VD redogjorde für den riskanalys bolaget tagit fram med anledning av corona-epidemin.
Analysen lades till handlingarna.

$19 Återkoppling styrelseenkäten
VD informerade om övriga bolags svar på styrelseenkäten. Materialet finns tillgängligt i
bolagets styrelsemapp på Insidan för den som vill läsa. Informationen lades till
handlingarna.

$20 Pågående projekt
VD och ftirvaltningschefen redogjorde für status i pågående projekt.

$21 Information från respektive team
Respektive chef redogjorde muntligen ftir läget i respektive team.

$22 Frågor av principiell beskaffenhet
Inget ärende fanns med på dagordningen.

$23 Ovriga ärenden

Information från mötet med KSAU
Styrelsen informerade alla närvarande om diskussionen med KSAU. Styrelsen uppfattning
¿ir att KSAU lyssnade och tog till sig vad styrelsen hade att säga.
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Ordftirande ftirklarade mötet avslutat
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