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Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
-Goakännanoe av dagordningen
Val aven eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt
röstkontrollanter
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för
verksamheten
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Redogörelse för valberedningens arbete samt fastställande av antalet
styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och till revisor/er
Val av
(a) styrelseledamöter,
(bl styrelsens ordförande,
(el revisor/er och revisionssuppleanter
Fastställande av riktlinjer för ersättning tillledande befattningshavare
Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för
valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
Stämmans avslutande
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Punkt 14 - förslag om riktlinjer tör ersättning tlll ledande befattningshavare

Styrelsen för FinnvedenBultenAB (publ), org. nr 556668-2141, ("FinnvedenBulten") föreslår att årsstämman
den 29 april2014 beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.
Riktlinjer för ersättning tillledande befattningshavare

Dessariktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i FinnvedenBulten, inklusive verkställande direktören. Riktlinjerna omfattar även ersättning till styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.
Riktlinjerna ska tillämpas på samtliga avtal som träffas, eller ändringar i existerande avtal, efter det att årsstämman i FinnvedenBultenfastställt riktlinjerna.
Grundläggande principer

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta
ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.
Ersättningar inom koncernen ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.
Olika ersättningskomponenter är i varierande grad lämpade att återspegla dessa principer. Därför använder
koncernen en blandning av flera komponenter för att på ett balanserat sätt återspegla ersättningsprinciperna.
Ledande befattningshavares lön består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogramsåsom aktieeller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
För varje räkenskapsårbeskrivs detaljerna i den totala ersättningen i årsredovisningen för respektive bolag
och koncernens årsredovisning.
Fast lön

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Lön ska fastställas per kalenderår.
Rörlig lön och incitamentsprogram

Varje ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant.
Sådan bonus får såvitt avser den verkställande direktören uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen. Bonus får såvitt avseendeövriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta lönen. Bonus ska inte vara pensionsgrundande. Bonus ska primärt vara baserad på utvecklingen
för hela FinnvedenBulten-koncerneneller utvecklingen för den division eller enhet som personen i fråga har
ansvar för. Utvecklingen ska avse uppfyllandet av olika förbättringsmål eller uppnåendet av olika finansiella
mål. Prestationsmålen bör vara relaterade till rörelseresultat och parametrar relaterade till kassaflödet.
Eventuell bonus och bonusgrunder ska fastställas för varje verksamhetsår.
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Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat
föreslås bolagsstämma
tamentsprogram

incitamentsprogram

ska

eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Inci-

ska bidra tilllångsiktig

värdetillväxt

och att aktieägare och medarbetare

får ett gemensamt

intresse av aktiens positiva värdeutveckling.
Icke monetära förmåner
Ledande befattningshavare

är berättigad till sjukvårdsförsäkring

ITP-planen, en sjukförsäkring. Därutöver
sjukförsäkring.

samt, i den utsträckning denne kvarstår i

får ledande befattningshavare, mot löneväxling, erbjudas extra

Ledande befattningshavare

ska även erbjudas de relevanta förmåner som gäller koncernens

övriga anställda.
Ledande befattningshavare får erbjudas sedvanliga förmåner i övrigt såsom tjänstebil, sjukvårdsförsäkring,
företagshälsovård

och dylikt.

Pension
Ledande befattningshavare

bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade

pensionsavtal med premier som

på årsbasis uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen, (därutöver tillkommer
som ledande befattningshavare har rätt till enligt ITP-plan). I det premiebaserade

de pensionsförmåner

pensionsavtalet

kommer

pensionen motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad penslonsnivå.

Inom ramen för den premiebaserade

pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensioner-

ing. Den ordinarie pensionsåldern ska dock vara 65 år.
Vissa ledande befattningshavare

bosatta i Sverige har tidigare haft förmånsbestämda

pensionsplaner,

varav

de flesta har omförhandlat

dessa till det nya premiebestämda

systemet.

Ledande befattningshavare

som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig

anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas pensionslösningar som är
konkurrenskraftiga

i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig an-

knytning, företrädesvis

premiebaserade

lösningar. Förmånsbaserade pensionslösningar

ska, så långt möjligt,

alltid undvikas.
Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare
uppsägningstid

bosatta i Sverige gäller för den anställde

och arbetsgivaren en ömsesidig

om sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid,

tillsammans med fast lön under uppsägning

uppgå till maximalt

förekommer och kan

arton månadslöner.

Personer som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas uppsägningstider
är konkurrenskraftiga

anknytning, företrädesvis lösningar
Sverige.

och avgångsvederlag som

i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig
motsvarande vad som gäller för ledande befattningshavare

bosatta i

7

Ersättning till styrelseledamöter

I den mån st_~mrnQY_<;l_l_Qastyr_els.eI.e_Qilrnöt.erutför arhete som _går utöver styre!£eat.betet £h -de kunna .arvcderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässigoch ska godkännasav styrelsen.
Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott föreslår, och styrelsen fattar beslut om, lön och övriga villkor för verkställande
direktören, vice verkställande direktör och finans- och ekonomidirektör samt övriga ledande befattningshavare.
Bolagets revisor ska årligen granska tillämpningen av dessa riktlinjer enligt tillämpliga bestämmelser. Revisorns rapport ska göras tillgänglig för årsstämman.
Information

om tidigare beslutade ersättningar

Redanbeslutade ersättningar tillledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning faller inom
ramen för riktlinjerna och har upptagits i 2013 års årsredovisning för bolaget och/eller årsredovisning för
tillämpligt bolag i koncernen.
Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl
att så sker.
Inga avvikelser från de vid årsstämman 2013 antagna principerna för ersättning tillledande befattningshavare har förekommit.
Majoritetskrav

Beslut om antagande av styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning tillledande befattningshavare fodrar
att förslaget biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Göteborg mars 2014
FinnvedenBulten AB (pubi)
Styrelsen
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Punkt 16 - principer för valberedningens tillsättning och instruktlUll

för -vaiberedningen 1 ftnnveaenS-üiten AS {puC-i)

1.

Utseende av valberedning m.m.

1.1

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant

för var och en av de tre största

aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen
samt styrelsens ordförande.

Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion

Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade

de av

tre största aktieägarna per den sista

bankdagen i september månad.
1.2

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna

om de största aktieägar-

na per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att
utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen.

Om någon eller några av de tre största ak-

tieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen,

ska styrelsens ordförande erbjuda

andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
det gå i turordning

Om sådant erbjudande lämnas, ska

till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, däref-

ter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen

be-

står av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
1.3

Uppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september om ägarförhållanden/ägargrupperingar

ska ligga till grund för fastställandet

av vilka aktieägare som äger utse

en ledamot i valberedningen.
1.4

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen
eller annan styrelseledamot

1.5

Valberedningens

1.6

Om en ägarförändring

inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande

ska inte vara valberedningens

ordförande.

mandattid löper intill dess att en ny valberedning

har utsetts.

äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare

haft rätt att utse en ledamot i valberedningen

därigenom blir en större aktieägare än någon eller

några av de som utsett en ledamot i valberedningen

("ny storägare"), ska valberedningen,

den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen,
den ledamot i valberedningen

som representerar

den efter förändringen

om

besluta att

minsta aktieägaren ska

entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen

ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande.

Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.
1.7

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen
utse en ny ledamot.

Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valbe-

redningens ordförande
sens ordförande).

har rätt att entlediga ledamoten och

(eller, om det är valberedningens

ordförande som ska bytas ut, till styrel-

Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska

ersätta denne som ledamot i valberedningen.
1.8

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen
ska valberedningen

frånträder sitt uppdrag i förtid

utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny
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ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Sådant erbjudande ska gå i turordning

till de

största aktieagarna (dvs. Törst till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till
valberedningen

eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som

inte redan utsett en ledamot till valberedningen
randet ska fortgå till dess att valberedningen
förtid ska anmäla detta till valberedningens

eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfa-

är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i
ordförande (eller, om det är valberedningens

ordfö-

rande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).
1.9

Valberedningen

ska uppfylla de krav på sammansättning

som uppställs i Svensk kod för bolags-

styrning ("Koden"). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen
önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens

sammansättning

som uppställs i

Koden inte uppfylls, ska, vid utseende av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 1.2
ovan, en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot enligt bestämmelserna

i punkt 1.6-1.8 ovan, ska den ak-

tieägare som ska utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

2.

Uppgifter

2.1

Valberedningen

ska lämna förslag till:

(a)

ordförande

(b)

antal stämmovalda styrelseledamöter,

(c)

ordförande

(d)

vid årsstämma,

och övriga stämmovalda

ledamöter i styrelsen,

arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna

och

till ledamöter av styrelsens utskott,
(e)

antal revisorer (i förekommande

fall),

(f)

revisorer (i förekommande

(g)

arvode till revisorer (i förekommande

(h)

val av valberedning, alternativt

fall),
fall),

beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt

beslut om instruktion för valberedningen,
(i)
2.2

och

ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen

beakta de krav på styrelsens sam-

mansättning som följer av aktiebolagslagen och NASDAQ DMX Stockholms regelverk för emittenter. Valberedningen

bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och

sammansättning.
2.3

Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen

beakta de krav på revisorer som

följer av aktiebolagslagen.

\d~
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2.4

Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen bea-kta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden beaktas.

2.5

Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, samtidigt som
den lämnar sitt förslag, förse bolaget med en förklaring till avvikelsen.

2.6

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med
ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om
styrelsens sammansättning i Koden.

2.7

Valberedningen ska förse bolaget med den information med anslutning till dess uppdrag som erfordras för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.

2.8

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelseeller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har
bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

3.

Sammanträden

3.1

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsensordförande ska kalla valberedningen till dessförsta sammanträde.
Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär
att valberedningen ska sammankallas,ska begäran efterkommas.

3.2

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får
dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3

Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika
röstetal avgörs valet genom lottning.

3.4

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

3.5

Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och
förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4.

Sekretess

4.1

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighetrörande bolagets angelägenheter
och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna
särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

5.

Arvode och kostnadsersättning

5.1

Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.
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5.2

Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader
för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.

5.3

Valberedningen ska i samband med redovisningen av sitt arbete på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.2 ovan.

Mars 2014
Valberedningen för FinnvedenBultenAB (pubi)
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