Punkt 16: Styrelsens förslag till införande av incitamentsprogram
2021/2024
Incitamentsprogrammet i sammandrag
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram under
vilket bolaget erbjuder cirka 15 personer inom koncernen att förvärva teckningsoptioner
i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen som har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat.
Bolagets styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner.
Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) en riktad emission av högst 200 000 teckningsoptioner, samt (iii) att godkänna att det helägda dotterbolaget som tecknat teckningsoptionerna överlåter dessa till
deltagarna i incitamentsprogrammet.
Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och deltagarnas intressen samt att främja
eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.
Emission av teckningsoptioner 2021/2024
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med nedanstående villkor.
Antal teckningsoptioner som ska ges ut
Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner.
Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag Nordiska Balco AB.
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom ett incitamentsprogram skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och deltagarnas intressen samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.
Teckningstid
Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 22 juni 2021.
Överteckning
Överteckning ska inte kunna ske.
Teckningskurs och betalning
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget.
Villkor för teckningsoptionerna
(i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget.
(ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 115
procent av den volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som infaller före (men inte inklusive) den dag

som styrelsen för första gången beslutar om överlåtelse av teckningsoptionerna
från det helägda dotterbolaget Nordiska Balco AB till deltagarna. Den sålunda
framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid
fem öre ska avrundas nedåt. Sålunda beskriven första överlåtelse får ske
senast 6 månader från datumet för stämmans beslut att emittera teckningsoptionerna.
(iii) Optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med den dag som infaller tre (3)
år efter den dag som styrelsen för första gången beslutar att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar
därefter, dock senast från och med den dag som infaller 3 år och sex månader
från datumet för stämmans beslut att emittera teckningsoptionerna. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas
kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på
grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
(iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
(v) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga
på bolagets webbplats, www.balcogroup.se, senast från och med den 4 maj
2021. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för
sedvanlig omräkning i vissa fall.
Ökning av aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 200 000 teckningsoptioner ökas
med 1 200 047,20 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 6,000236 kronor), med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
Bemyndigande
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning av teckningsoptionerna.
Tilldelning till eventuella deltagare utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter
och att annars inga rättsliga hinder för sådan tilldelning föreligger samt att sådan tilldelning kan ske med rimliga ekonomiska och administrativa resurser. I händelse av sådan
tilldelning bemyndigas styrelsen att vidta sådana smärre justeringar som kan komma
att behövas med hänsyn till utländsk tillämplig lag.
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna att det teckningsberättigade dotterbolaget överlåter högst 200 000 teckningsoptioner 2021/2024 till bolagets
verkställande direktör, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen som har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat eller kvarhåller och
senare överlåter teckningsoptioner i enlighet med nedanstående villkor.
Pris och värdering
Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant och ska förvärvas till marknadspris.
För teckningsoptioner som förvärvas till marknadspris ska priset (optionspremien)
bestämmas enligt Black & Scholes värderingsmodell i samband med överlåtelsetidpunkten.
Tilldelning
Tilldelning av teckningsoptioner ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer.

(i)

Teckningsoptionerna får tilldelas bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen som har direkt möjlighet att
påverka koncernens resultat. Därvid får bolagets verkställande direktör tilldelas
högst 50 000 teckningsoptioner. Övriga deltagare, totalt cirka 14 stycken, delas
beroende på senioritet in i olika kategorier som får tilldelas totalt maximalt
150 000 teckningsoptioner. Det maximala antalet teckningsoptioner som tilldelas deltagarna får dock inte överstiga 200 000 teckningsoptioner. Bolagets
styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner. Den första överlåtelsen till
deltagarna i programmet får ske senast 6 månader från datumet för stämmans
beslut att emittera teckningsoptionerna.

(ii) Tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna får ske under perioden från och
med dagen för stämmans beslut att emittera teckningsoptionerna och för en
period om 6 månader därefter. Tilldelning får endast ske i den utsträckning det
totala antalet teckningsoptioner enligt programmet inte överstiger 200 000 teckningsoptioner. Den sista dagen för tilldelning och överlåtelse enligt denna punkt
(ii) gäller dock inte för teckningsoptioner som inte överlåtits enligt punkt (iii) eller
som återköpts enligt punkt (iv).
(iii) Om någon person som har tilldelats en rätt att förvärva teckningsoptioner inte
vill förvärva sin fulla andel ska dennes icke-förvärvade teckningsoptioner ingå i
det antal icke-tilldelade teckningsoptioner som kan erbjudas till andra befintliga
och nyanställda personer som ingår i de kategorier som anges i punkten (i)
ovan.
(iv) I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar. Bolaget kommer sålunda ha en rätt men
inte skyldighet att från deltagaren återköpa teckningsoptioner under incitamentsprogrammets löptid. Återköp av optioner ska ske till ett pris som vid var
tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av teckningsoptioner kan dock
inte ske under sådan period då handel med finansiella instrument i bolaget är
förbjuden på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
Sådana återköpta teckningsoptioner får överlåtas i enlighet med punkten (ii)
ovan.
Utspädningseffekt
Om samtliga 200 000 teckningsoptioner 2021/2024 utnyttjas för teckning av 200 000
nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,9 procent (beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för denna kallelse).
Subventioner
I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet bemyndigas styrelsen att besluta om
en subvention i form av bruttolönetillägg, maximalt motsvarande den erlagda premien
för varje teckningsoption. Betalning av subventionen sker i så fall i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna och förutsätter att deltagaren vid den tidpunkten fortfarande kvarstår i sin anställning eller annan motsvarande anställning inom Balco-koncernen, samt innehar sina teckningsoptioner. Om deltagare har avyttrat del av sina
teckningsoptioner ska deltagarens subvention maximalt motsvara erlagd premie för
deltagarens vid tidpunkten för utbetalningstillfället innehavda teckningsoptioner.
Bolaget har rätt men inte någon skyldighet att återköpa teckningsoptioner som deltagaren inte önskar utnyttja enligt vad deltagaren anmäler till bolaget samt del av respektive deltagares teckningsoptioner till ett pris motsvarande högst marknadsvärdet i syfte
att underlätta deltagarens utnyttjande av resterande teckningsoptioner förvärvade under programmet. Återköp av teckningsoptioner får i sådana fall ske i samband med ut-

nyttjande av teckningsoptionerna, dock inte under sådan period då handel med aktier i
bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen, eller annan vid
var tid gällande motsvarande lagstiftning.
Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av programmet.
Kostnader
Överlåtelserna av teckningsoptionerna kommer att ske till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte
ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med emissionen och
överlåtelsen av teckningsoptionerna.
Teckningsoptioner som tilldelas deltagare kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2
och kostnadsföras som en personalkostnad över incitamentsprogrammets löptid.
De totala kostnaderna för programmet, inklusive eventuella sociala avgifter, subventionen enligt föregående rubrik samt rådgivaravgifter uppgår till cirka 2 miljoner kronor.
Programmet beräknas endast medföra begränsade direkta kostnader för bolaget. Av
den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet att vidtas.
Effekt på viktiga nyckeltal
Om incitamentsprogrammet hade införts 2020 baserat på ovan angivna förutsättningar,
skulle vinsten per aktie påverkats med cirka 0,04 kronor.
Den totala kostnaden för programmet inklusive eventuella sociala avgifter beräknas
uppgå till cirka 2 miljoner kronor över incitamentsprogrammets löptid enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala lönekostnader
inklusive sociala avgifter om cirka 235 miljoner kronor för 2020.
Beredning av förslaget
Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen och ersättningskommittén och behandlats vid styrelsesammanträdet i april 2021.
Majoritetskrav
Beslut i enlighet med styrelsens förslag kräver biträde av aktieägare som representerar
minst 9/10 av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i
årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Växjö i april 2021
Balco Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
före nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av aktier eller
teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning
eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio procent eller högst
2 190 934 aktier.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering eller betalning i samband med
förvärv av bolag, för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget
på andra sätt.
Majoritetskrav
Beslut i enlighet med styrelsens förslag kräver biträde av aktieägare som representerar
minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i
årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Växjö i april 2021
Balco Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv
och överlåtelse av aktier
Punkt 18 a): Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen,
före nästa årsstämma, på följande villkor besluta om förvärv av egna aktier av sådant
aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på
Nasdaq Stockholm.
Förvärv av aktier i bolaget får ske på Nasdaq Stockholm. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna
aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget
på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme,
inklusive för att kunna använda egna aktier som betalning i samband med förvärv av
bolag.
Punkt 18 b): Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
före nästa årsstämma, på följande villkor besluta om överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.
Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen
får överlåtas. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom
det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett
lägsta pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för
styrelsens beslut om överlåtelsen. Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna
erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen ska äga rätt att
bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella
framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.
Majoritetskrav
Beslut i enlighet med styrelsens förslag kräver biträde av aktieägare som representerar
minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i
årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Växjö i april 2021
Balco Group AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier så att
bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga
aktier i bolaget får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 19 kap.
22 § aktiebolagslagen.
Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om beslut om förvärv av
egna aktier är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen
framgår i det följande.
Tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Endast en försumbar andel av bolagets egna kapital
berörs av att en sådan värdering har tillämpats, då bolaget endast i begränsad omfattning hanterar finansiella instrument.
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av
den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka
principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Det föreslagna återköpsbemyndigandet äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.
Det är styrelsens bedömning att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, är försvarlig med hänvisning till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital och
finansiella ställning. Mot bakgrund och med beaktande av det ovan angivna anser styrelsen att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av egna aktier, är försvarliga med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 §
andra och tredje styckena aktiebolagslagen på att värdeöverföringar ska vara försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Växjö i april 2021
Balco Group AB (publ)
Styrelsen

Punkt 19: Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av bolagets bolagsordning
avseende en redaktionell ändring, avseende förkortning av kallelsetiden för extra bolagsstämmor, där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas, från fyra
veckor till tre veckor och för att möjliggöra poströstning och fullmaktsinsamling vid
stämmor även efter att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har upphört att gälla. Den fullständiga
nya bolagsordningen biläggs detta förslag.
I styrelsens förslag nedan innebär understruken fet text tillägg till den nu registrerade
bolagsordningen och genomstruken text innebär borttagen text.
§ 1 FirmaFöretagsnamn
Bolagets företagsnamn är Balco Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 8 Kallelse, deltagande m.m.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att
kallelse har skett. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma, där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor
och senast tre veckor före stämman.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt
per post före bolagsstämman.

Majoritetskrav
Beslut i enlighet med styrelsens förslag kräver biträde av aktieägare som representerar
minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i
årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Växjö i april 2021
Balco Group AB (publ)
Styrelsen

Ny bolagsordning
Bolagsordning

Bolagsordning för Balco Group AB, organisationsnummer 556821-2319, antagen på årsstämma
den 25 maj 2021.
§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Balco Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.
§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt och indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom tillverkning och
leverans av balkonglösningar samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget äga och
förvalta egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
§ 6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.
Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och lika många revisorssuppleanter. Till revisor
samt, i förekommande fall revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat
revisionsbolag.
§ 8 Kallelse, deltagande m.m.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att
kallelse har skett. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre
veckor före stämman.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per
post före bolagsstämman.
§ 9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
(1) Val av ordförande vid stämman.
(2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
(3) Godkännande av dagordning.
(4) Val av en eller två protokolljusterare.
(5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
(6) Beslut om:
(i)
fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(ii)
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen; och
(iii)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
(7) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
(8) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
(9) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
(10) Beslut om valberedning.
(11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
***

