










Bilaga 2 

Förslag till dagordning 
1. Öppnande av stämman. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av justeringspersoner. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
8. Beslut: 

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall 

antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 
11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning. 
14. Beslut om valberedning. 
15. Stämmans avslutande. 
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Bilaga 4 

Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare benämnda Partners. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension 
och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och 
konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens 
komplexitet. Ersättningen ska syfta till att ge medarbetarna ett långsiktigt incitament att 
utvecklas, ta nya roller och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer premieras.  

• Pensionsförmånerna ska bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den 
fasta lönen. 

• Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara 
kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska ha ett tak och får 
aldrig överstiga den fasta delen. Vidare ska den rörliga ersättningen vara villkorad av att 
bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen 
ska inte vara pensionsgrundande. 

• Partners har en uppsägningstid om minst fyra (4) månader och den rörliga ersättningen 
utfaller ej om den anställde avbryter anställningen under programmets löptid. 



Bilaga 5 

Beslut om valberedning  
Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman utser valberedningens 
ledamöter eller anger hur ledamöter i valberedningen skall utses. 

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till: 

• val av stämmoordförande, 
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, 
• styrelsearvode för ordföranden och envar av styrelsens ledamöter samt eventuell 

ersättning för utskottsarbete, 
• val och arvodering av revisorer, 
• val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning samt 
• styrdokument för valberedningens arbete. 

För verksamhetsåret 2018/2019 föreslås valberedningen bestå av följande ledamöter: 

• Sofie König (ordförande), 
• Kristoffer Nilsson (representant för huvudägarna) och 
• Gustaf Eriksson (representant för minoritetsägarna) 


