








 

 

 

 

Bilaga 1 

 

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]



 

 

 

 

Bilaga 2 
 
 

Principer för utseende av valberedningen 
  
 Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av 

valberedningen. 
 
 Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att 

utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare 
som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det 
kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker 
sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den 
ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 
Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen. 

 
 Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av 

styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av 
styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman 
samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent. 

 
 Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget 

ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare 
som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett 
en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. 
Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, 
ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. 
Förändringar i valberedningen ska offentliggöras. 



 

 

 

   

 

 
Bilaga 3 

 
 
 
Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra 
återköp av egna aktier 

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2020 vid ett eller 
flera tillfällen genomföra återköp av aktier i enlighet med följande villkor: 
 

1. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, 
aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.  

2. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det 
vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs 
och lägsta säljkurs.  

Bemyndigandet att återköpa egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i 
arbetet med bolagets kapitalstruktur samt skapa flexibilitet beträffande bolagets 
möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. 


