Förslag till årsstämma
Till:

Styrelsen

Datum: 2015-03-25

Styrelsens förslag till årsstämman
1) Förslag om disposition beträffande Bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till aktieägare utdelas SEK 3,35 per aktie och att avstämningsdag för erhållande av
utdelning blir 8 maj. Antalet aktier med rätt till aktieutdelning är maximalt 5 879 338.
2) Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner,
apportemissioner och utgivande av konvertibla skuldebrev.
Bemyndigande att, intill tiden för nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission och/eller utgivande av
konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om
apport eller om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall omfatta högst 500 000
aktier av serie B, med nuvarande kvotvärde, och skall inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen. Emissioner inom ramen för bemyndigandet förutsätts ske på sådana marknadsmässiga
villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Syftet med emissioner inom ramen för detta
bemyndigande skall vara finansiering av förvärv av företag, inkråm, produkträttigheter eller dylikt.
3) Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av
att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 2 procent av samtliga aktier av serie
B i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Bemyndigandet medger inte
att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.
Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var
tid innehar. Överlåtelse ska få ske på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse sker med
eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant,
genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.
Syftet med styrelsens förslag är att:
 fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets behov för att därmed bidra till ett
ökat aktieägarvärde
 underlätta genomförandet av incitamentsprogram för medarbetare i bolaget
 kunna överlåta egna aktier som likvid eller finansiering vid förvärv
Beslut om bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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4) Valberedningen
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall fyra, ytterligare ledamöter.
Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största
aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om aktieägare avstår övergår
rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. När ledamöterna så är utsedda skall
styrelsens ordförande kalla valberedningen till möte.
Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om
förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman,
och om ägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna
framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare
en ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts
av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot
förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot.
Om aktieägaren avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande aktieägaren.
Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för
havda kostnader utbetalas.
5) Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.
Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön samt pension. Den sammanlagda
ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och
befogenheter. Vid fastställande av lönen skall den enskildes ansvarsområden, kompetens och erfarenhet
beaktas. Lönen omprövas som huvudregel en gång per år. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda.
Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
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