
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i

Björn Borg AB (pubi), 556658-0683, tisdagen den

30 juni 2020 i Stockholm kl.10.00

§1

Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Heiner Olbrich förklarade bolagsstämman öppnad.

§2

Val av ordförande vid bolagsstämman

1 enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att välja advokat Magnus Lindstedt till
ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagsjuristen Caroline Lönnbark
ombetts föra protokollet vid stämman.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 bifogade förteckningen över aktieägare och ombud
som närvarade eller hade poströstat att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

Stämman godkände vidare att vissa personer, som anställda som hjälper till vid stämman, hade rätt att
närvara som gäster vid stämman.

§4

Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Fredrik Lövstedt som
genom sitt bolag Durator AB är långvarig större aktieägare i Björn Borg.

§5

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse skett på det sätt och i den tid som bolagsordningen föreskriver genom att
kallelsen funnits på bolagets webbplats från och med den 28 maj 2020 och annonserats i Post- och
Inrikes Tidningar den 1juni 2020 samt med en annons samma dag i Svenska Dagbladet om att kallelse
skett.

Stämman beslutade att godkänna kalleLseåtgärderna och förklara bolagsstämman behörigen
sammankallad.

§6

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket funnits intaget i kallelsen till
stämman.
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§7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncemredovisning och koncernrevisionsberättelse för

räkenskapsåret 2019-01-01 — 2019-12-3 1 las fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Didrik Roos, från Deloitte AB, föredrog delar av revisionsberättelsen

och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2019.

1 samband med framläggandet noterades att verkställande direktörens anförande utgått till följd av

Covidl9, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8a

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2019-12-3 1 samt

resultaträkning för räkenskapsåret 2019-01-01 — 2019-12-3 1 för moderbolaget och för koncernen.

§ 8b

Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden upplyste om att styrelsens initialt som framgått av bolagets boksiutskommuniké haft ett

förslag om utskiftning till aktieägarna, men att styrelsen enligt ett senare pressmeddelande, till följd av

den osäkerhet som uppstått på grund av Covidl9, reviderat sitt förslag till att istället vara att samtliga

till stämmans förfogande stående vinstmedel istället ska balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens reviderade förslag, innebärande att ingen

vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att de till förfogande stående vinstmedlen om

139 337 030 kronor balanseras i ny räkning.

§ 8c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen

av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 20 19-01-01 — 2019-12-3 1.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg

dem själva. Det antecknades vidare att i övrigt biträdde samtliga aktieägare beslutet.

§9

Redogörelse för valberedningens arbete

Med anledning av Covidl9 och åtgärderna för att minimera stämman nöjde sig stämman med

valberedningens skriftliga motiverade yttrande utan någon särskild föredragning, men bereddes

möjlighet att ställa frågor.
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§ 10

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie

ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter

Ordföranden redogjorde för att valberedningen först föreslagit att oförändrat arvode för den kommande

mandatperioden ska utgå, innebärande (i) med 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000

kronor till övriga ledamöter, (ii) 16 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 27 000 kronor

till dess ordförande samt (iii) 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess
ordförande. Ordföranden redogjorde vidare för hur styrelseledamöterna med anledning av Covidl9

förklarat att de önskar avstå från 30 procent av det av valberedningen föreslagna arvodet.

Mot denna bakgrund beslutade stämman om arvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag,

minskat med 30 procent.

§ 12

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden upplyste stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag (genom

att hänvisa till en särskild sammanställning över sådana uppdrag).

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna

Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats Nilsson och Heiner Olbrich som ordinarie

styrelseledamöter, med Heiner Olbrich som styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma. Det noterades att Göran Carlsson och Christel Kinning undanböjt omval.

§ 13

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens fo’rslag och revisionsutskottets rekommendation

om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande

årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB avser utse revisorn Didrik Roos som fortsatt huvudansvarig

för revisionen.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå

med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

§ 14

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler las fram och föredrogs.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt och således biträddes av aktieägare som representerade mer
än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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§ 15

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens § 9 och § 10 las fram och föredrogs.

Ordföranden gav stämman en kort bakgrund till förslaget, varefter stämman beslutade i enlighet med

styrelsens förslag. Bolagsordningen i dess nya lydelse bifogas, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt och således biträddes av aktieägare som representerade mer

än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 16

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare las fram.

Det konstaterades vidare att stämmohandlingarna innefattade ett yttrande från bolagets revisor avseende

att tidigare beslutade riktlinjer hade efterlevts.

Stämman beslutade därefter om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med

styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 17

Förslag till beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en oförändrad valberedningsinstruktion,

Bilaga 5.

§ 18

Bolagsstämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Caroline Lönnbark

Justeras:

Magnus Lindstedt

Fredrik Lövstedt



STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNTNGS
OPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (PUNKT 14 Å DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden
för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 390 625 kronor (fördelat på
högst 1 250 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med
bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt
13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagsiagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägamas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner fcir
genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens
marknadsvärde.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa
sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.
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BOLAGSORDNING

för

BJÖRN BORG AB

§1
Firma
Bolaget driver sin rörelse under firma Björn Borg AB. Bolaget är publikt (pubi).

§2
Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, äga, förvalta och
kommersialisera (inklusive genom upplåtelse) och utveckla varumärket Björn Borg samt idka därmed
fZ5renlig verksamhet.

§4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst sju miljoner (7.000.000) kronor och högst tjugoåtta miljoner
(28.000.000) kronor.

§5
Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst tjugotvå miljoner fS’rahundratusen (22.400.000) och högst åttionio
miljoner sexhundratusen (89.600.000).

§6
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst t’ra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna
och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie
bolagsstämma.

§7
Revisorer
Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter, alternativt ett (1)
registrerat revisionsbolag.

§8
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till boIagsstmma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§9
Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag fr ej vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.



Aktieägare får medf&a ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som
anges i ftregående stycke anmäler antal biträden denne har flir avsikt att medföra.

§10
Årssstämma
Vid årsstämma som skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall ftljande
ärenden flrekomma:

1. Val av ordftirande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängden;
3. Val av en eller två personer att jämte ordtbrandenjustera stämmans protokoll;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i R5rekommande fall,
koncernredovisningen och koncemrevisionsberättelsen;
7. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt,
i R5rekommande fall, koncemresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller fbrlust enligt den fastställda
balansräkningen;

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när
sådan förekommer;

8. Bestämmande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter;
10. Val, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsiagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

Utöver i den ort där styrelsen har sitt säte, får bolagsstämma även hållas i Solna.

§11
Ritkenskapsår
Kalenderåret skall utgöra bolagets räkenskapsår.

§12
Avstlimningsf?irbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § f?irsta stycket 6-8 nämnda lag skall
antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen(2005:551).

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämman den 30juni 2020.



STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Allmänt

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i koncerniedningen. Riktlinjerna
ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Dessa riktlinjer omfattar inte ersättningar som
beslutas av bolagsstämman.

Bolagets affärsstrategi år i korthet att skapa ett sportmodevarumärke och samtidigt bibehålla
underklädesverksamheten och därmed nå bolagets finansiella mål. För ytterligare information om
bolagets aff’ärsstrategi, se https://corporate.bjornborg.com/enlvision-business-concept-and-strategy/.

En framgångsrik implementering av bolagets aff’rsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga
intressen, inklusive vad avser hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla en ledning
med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformema ska därför vara
konkurrenskraftiga och motivera koncerniedningen att göra sitt yttersta för att säkerställa en god
finansiell utveckling for bolaget.

Beträffande det långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning (LTIP 2022) som beslutades vid
årsstämman 2019, och som därmed inte omfattas av dessa riktlinjer, finns mer information på
https://corporate.bjornborg.comlenlersattningar/. LTIP 2022 kan i korthet beskrivas som rörlig
ersättning baserat på aktiekursutvecklingen för Björn Borg-aktien.

För anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska fr vederbörliga anpassningar
ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande
ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Formerna av ersättning m. in.

Ersättning till VD och de övriga personerna i koncerniedningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning,
pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Bolagsstämman kan därutöver, och
oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar (som LTIP 2022
enligt ovan).

Uppf’llelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska mätas under en period om ett eller flera
år (normalt ett år). Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen under
mätperioden. Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att
sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att
rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver
personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning far inte överstiga ett belopp motsvarande 20
procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan
ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.
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Pensionsförinåner för VD, innefattande sjukf&säkring, ska vara premiebestämd. Rörlig ersättning ska
inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25
procent av den fasta årliga lönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner,
innefattande sjukftrsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av
förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska vara
pensionsgrundande i den mån så fliljer av tvingande kollektivavtaisbestämmelser som är tillämpliga på
befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 25 procent av
den fasta årliga lönen.

Övrigaförmåner rar innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och
andra kostnader i anledning av sådana förmåner fr sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den
fasta årliga lönen.

Kriterierför utbetalning av rörlig ersättning.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål,
utformade med syfte att främja bolagets affrsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive
hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja
befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Kriteriema för utbetalning av rörlig ersättning inom Björn Borg-koncernen avser främst uppfyllelse av
definierade mål relaterade till bolagets omsättning och rörelseresultat, vilka ska ligga till grund för 60-
70 procent av den sammanlagda rörlig ersättningen. De resterande kriterierna avser uppfyllelse av
individuella mål för varje befattningshavare, såsom exempelvis funktionsspecifika projektmål,
marginalmål och tillväxtmål som bestämts genom att Björn Borgs aff.rsstrategi och långsiktiga
värdeskapande och/eller hållbarhetsarbete tillämpats på respektive befattningshavares ansvarsområde.

När den aktuella mätperioden för uppfyllelse av kriterier för rörlig ersättning har avslutats ska
ersättningsutskottet, i fråga om ersättning till VD, och VD tillsammans med ersättningsutskottet, i
fråga om ersättning till övriga ledande befattningshavare, utvärdera i vilken utsträckning kriterierna
har uppfyllts. Styrelsen ska, på förslag från VD och ersättningsutskottet, besluta om utbetalning av
rörlig ersättning.

Styrelsen ska se till att det vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare
övervägs att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan rörlig ersättning av att
de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget
möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat
sig vara uppenbart felaktiga. Styrelsen ska vidare löpande bedöma om det finns skäl att åberopa
sådana villkor eller att utnyttja möjligheter, enligt lag eller enligt ingångna avtal, att återkräva utbetald
ersättning.

Uppsägning av anställning

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än sex
månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska uppsägningstiden inte vara längre än sex
månader. Avgångsvederlag ska inte förekomma. Ersättning för eventuellt åtagande om
konkurrensbegränsning kan utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt
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inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrensbegränsning, och ska vara baserad på den fasta
ersättningsnivå som befattningshavaren hade vid tidpunkten för anställningens upphörande.
Ersättningen ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till
avgångsvederlag.

Lön och ansällningsvillkorför anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för
bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna
och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessför attfastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bland annat har till uppgifter att bereda styrelsens
beslut om förslag till riktlinjer fbr ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta
förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska
även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar ffir bolagsledningen, tillämpningen av
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i bolaget. Det är vidare ersättningsutskottet som har till uppgift att bereda styrelsens
beslut om eventuella avsteg från riktlinjerna. Vid styrelsens behandling av och beslut i
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsiedningen, i den mån de
berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen fr frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett
avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller
för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNINGEN

Valberedningen RSreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordf&ande
kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB per den 31 augusti 2020 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte
styrelsens ordfbrande, vara ledamot i bolagets valberedning f?r tiden intill dess att ny
valberedning utsetts. Om styrelsens ordmrande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de
fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter
(styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om
någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är
nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om
denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare
som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av
valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex
månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att
valberedningen satts samman på så sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är
nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordfl5randen och
övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt
val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms
nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.




