
PROTOKOLL 
F�rt vid extra bolagsst�mma 
i Rederi AB TransAtlantic 
(publ), org. nr. 556161-
0113, den 7 november 2011 
i Sk�rhamn 

N�rvarande: 

Enligt bifogad r�stl�ngd, Bilaga 1. 

� 1 St�mmans �ppnande och val av ordf�rande vid st�mman 

Styrelsens ordf�rande, Chnsten Sveaas �ppnade st�mman. 

Beslutade st�mman i enlighet med valberedningens f�rslag att utse advokat Claes Be-
yer till ordf�rande vid st�mman. 

Upplyste ordf�randen att advokat Annika Andersson anmodats att s�som sekreterare 
f�ra protokollet vid st�mman. 

� 2 Uppr�ttande och godk�nnande av r�stl�ngd 

Beslutade st�mman att godk�nna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade f�r-
teckning �ver n�rvarande aktie�gare, ombud och bitr�den och dem tillkommande an-
tal r�ster s�som r�stl�ngd vid st�mman. 

Det antecknades att beslutsf�r styrelse var n�rvarande vid st�mman. 

Det antecknades att - f�rutom de i r�stl�ngden angivna - ett antal �vriga personer var 
n�rvarande vilka var upptagna i Bilaga 1. 

Beslutade st�mman att dessa �vriga personer var v�lkomna att n�rvara vid st�mman. 

� 3 Val av en eller tv� justeringsm�n 

Beslutade st�mman, att protokollet skulle justeras, f�rutom av ordf�randen, av Sven 
Karlsson och Jenny Lind�n Urnes. 

� 4 Pr�vning av om st�mman blivit beh�rigen sammankallad 

Konstaterades att kallelse skett i beh�rig ordning genom kung�relse i Post- och Inri-
kes tidningar, och genom kallelseannons i Dagens Industri och G�teborgsPosten den 7 
oktober 2011 samt genom publicering p� bolagets hemsida. 

Beslutade st�mman att den d�rmed beh�rigen sammankallats. 
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� 5 Godk�nnande av f�redragningslista 

Beslutade st�mman att godk�nna styrelsens f�rslag till f�redragningslista, vilken de-
lats ut till samtliga n�rvarande, varvid noterades att denna �ndrats i f�rh�llande till 
den i kallelsen till st�mman intagna f�redragningslistan s�lunda att �rendena under 
punkt 6 a), 6 b) och 6 e) uteslutits, sedan styrelsens f�rslag under dessa punkter fr�n-
fallits. 

� 6 Beslut om godk�nnande av styrelsens beslut om nyemission av aktier m.m. 

Konstaterades att styrelsen beslutat, under f�ruts�ttning av bolagsst�mmans godk�n-
nande, om nyemission av aktier med f�retr�desr�tt f�r befintliga aktie�gare samt f�re-
slagit att st�mman beslutar om ett antal �vriga �tg�rder f�r att m�jligg�ra emissionen, 
allt i enlighet med Bilaga 2. Noterades h�rvid att styrelsen, i samband med att de slut-
liga emissionsvillkoren offentliggjordes den 3 november 2011, fr�nfallit f�rslagen till 
beslut enligt punkterna 6 a), 6 b) och 6 e) p� dagordningen. 

Det antecknades att de fullst�ndiga f�rslagen respektive beslutet, tillsammans med 
�vriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen, funnits tillg�ngligt f�r aktie-
�garna i st�mmolokalerna samt p� bolagets hemsida sedan tre veckor f�re st�mman, 
och att de slutligt fastst�llda emissionsvillkoren funnits tillg�ngliga sedan den 3 no-
vember 2011 d� de offentliggjordes genom pressmeddelande, Bilaga 3. Det anteckna-
des vidare att st�mmans sekreterare, Annika Andersson, f�redrog huvuddragen i sty-
relsens f�rslag till beslut respektive beslut. H�rut�ver besvarade styrelsens ordf�rande 
st�mmans fr�gor avseende dessa. 

Beslutade st�mman att �ndra bolagsordningen samt godk�nna styrelsens beslut om 
nyemission av aktier med f�retr�desr�tt f�r befintliga aktie�gare, i enlighet med f�r-
slag och beslut under punkterna 6 c) och 6 d) p� dagordningen. Bolagsordningen f�r, 
efter genomf�randet av beslutet under 6 c) p� dagordningen, den lydelse som framg�r 
av Bilaga 4. 

Det antecknades att beslutet fattades efter omr�stning, varvid resultatet av omr�st-
ningen framg�r av Bilaga 5. Det antecknades vidare att beslutet bitr�ddes av aktie�ga-
re med minst 2/3 av s�v�l de avgivna r�sterna som de vid st�mman f�retr�dda aktier-
na, �ven med bortseende fr�n de r�ster och aktier som vid st�mman f�retr�ddes av 
Kistefos AS, via Odin Viking AS, indirekt hel�gt dotterbolag till Kistefos AS. 

Det antecknades att Alf Svedulf, s�som ombud f�r Sved Invest AS reserverade sig 
mot beslutet med �beropande av aktiebolagslagen kap 7 � 47. 

� 7 Beslut om �ndring av bolagsordningen och minskning av Bolagets aktiekapi-
tal samt reservfond 

� 7 a) och b) Beslut om �ndring av bolagsordningen och minskning av Bolagets aktie-
kapital 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman beslutar om minskning av 
bolagets aktiekapital, inklusive �ndring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 6. 
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Det antecknades att det fullst�ndiga f�rslaget funnits tillg�ngligt f�r aktie�garna i 
st�mmolokalerna samt p� bolagets hemsida sedan tre veckor f�re st�mman, och att det 
slutligt fastst�llda belopp varmed aktiekapitalet ska minskas har funnits tillg�ngligt 
sedan den 3 november 2011 d� det offentliggjordes genom pressmeddelande, Bila-
ga  7. Det antecknades vidare att st�mmans sekreterare, Annika Andersson f�redrog 
styrelsens f�rslag. 

Beslutade st�mman om �ndring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet 
enligt styrelsens f�rslag. Bolagsordningen f�r, efter genomf�randet av beslutet, den 
lydelse som framg�r av Bilaga 8. Bolagets aktiekapital minskas, efter erh�llande av 
tillst�nd fr�n Bolagsverket, med 998 124 300 kronor och uppg�r, efter genomf�rande 
av beslutet, till 110 902 700 kronor. 

Det antecknades att beslutet var enh�lligt. 

� 7 c) Beslut om minskning av Bolagets reservfond 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman beslutar om minskning av 
bolagets reservfond i enlighet med Bilaga 6. 

Det antecknades det fullst�ndiga f�rslaget funnits tillg�ngligt f�r aktie�garna i st�m-
molokalerna samt p� bolagets hemsida sedan tre veckor f�re st�mman. Det anteckna-
des vidare att st�mmans sekreterare, Annika Andersson f�redrog styrelsens f�rslag. 

Beslutade st�mman om minskning av reservfonden enligt styrelsens f�rslag. 

Det antecknades att beslutet var enh�lligt. 

� 8 Beslut om f�rv�rv av SBS Marine (Holdings) Limited 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman beslutar om att f�rv�rva SBS 
Marine (Holdings) Limited fr�n SBS Holding Norway AS, ett indirekt hel�gt dotter-
bolag till Kistefos AS, i enlighet med Bilaga 9. Noterades vidare att den prelimin�ra 
k�peskillingen justerats till 310 miljoner kronor. 

Det antecknades att det fullst�ndiga f�rslaget och �vriga handlingar enligt punkt 4.1. 
NASDAQ OMX Regelverk f�r emittenter funnits tillg�ngligt f�r aktie�garna i st�m-
molokalerna samt p� bolagets hemsida sedan tre veckor f�re st�mman. Det anteckna-
des vidare att st�mmans sekreterare, Annika Andersson f�redrog styrelsens f�rslag. 
H�rut�ver besvarade styrelsens ordf�rande st�mmans fr�gor avseende detta. 

Beslutade st�mman om f�rv�rv av SBS Marine (Holdings) Limited i enlighet med sty-
relsens f�rslag. 
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� 9 Beslut om �ndring av bolagsordningen, inklusive byte av styrelsens s�te 

Konstaterades att styrelsen f�reslagit att bolagsst�mman fattar beslut om �ndring av 
bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 10. 

Det antecknades att det fullst�ndiga f�rslaget funnits tillg�ngligt f�r aktie�garna i 
st�mmolokalerna samt p� bolagets hemsida sedan tre veckor f�re st�mman. Det an-
tecknades vidare att st�mmans sekreterare, Annika Andersson f�redrog styrelsens f�r-
slag. H�rut�ver besvarade styrelsens ordf�rande st�mmans fr�gor avseende detta, 
samt uttalade att styrelsen skall unders�ka m�jligheten att addera ytterligare kommu-
ner i G�teborgs n�romr�de som plats d�r bolagsst�mma rar h�llas. 

Beslutade st�mman om �ndring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens f�rslag. 

Det antecknades att beslutet var enh�lligt. Bolagsordningen f�r, efter genomf�rande 
av beslutet, den lydelse som framg�r av Bilaga 11. 

� 10 Beslut om val av ny styrelseledamot 

Konstaterades att valberedningen f�reslagit att bolagsst�mman fattar beslut om att 
Henning E. Jensen v�ljs till ny styrelseledamot, i enlighet med Bilaga 12. Noterades 
h�rvid att �ge Korsvold st�ller sin plats till f�rfogande. 

St�mmoordf�randen redogjorde f�r den f�reslagna styrelseledamotens uppdrag 
andra bolag, varvid den nya styrelseledamoten �ven presenterade sig f�r st�mman. 

Beslutade st�mman om nyval av Henning E. Jensen till styrelseledamot f�r tiden intill 
dess n�stkommande �rsst�mma h�llits. Noterades vidare att styrelsen �r i �vrigt of�r-
�ndrad. 

� 11 St�mmans avslutande 

Ordf�randen f�rklarade st�mman avslutad. 

Justeras 	 Vid protokollet 

Claes Beyer 
Ordf�rande 

4enKarlsson 

Annika Andersson 
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