
 

 Punkt 17: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets 
ledande befattningshavare: 

 
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ledningen, som för närvarande 
består av nio personer. Syftet med riktlinjerna är att se till att Balco kan attrahera, motivera och 
behålla ledande befattningshavare. Målsättningen med ersättningen är att den ska vara 
konkurrenskraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledningen ska 
utgöras av fast och rörlig lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt 
pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa en välbalanserad ersättning som 
återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt 
företagets totala prestation. 
 
Fast- och rörlig lön 
Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella 
befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation. 
 
Befattningshavarna ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Sådan rörlig 
ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Den rörliga ersättningen ska baseras 
på utfall av förutbestämda och dokumenterade finansiella och individuella mål. 
 
Övriga förmåner och pension 
Koncernen erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. 
Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård. Under en 
begränsad period kan i förekommande fall även tjänstebostad erbjudas. De ledande 
befattningshavarna ska vara berättigade till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i 
det land där de är anställda. Pensionsåtaganden tryggas genom premieinbetalningar till 
försäkringsbolag. 
 
Avvikelser från riktlinjerna 
Om det finns särskilda skäl som motiverar det kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan, såsom 
exempelvis gällande ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. I ett sådant fall 
ska styrelsen förklara skälet till avvikelsen vid närmast följande årsstämma. 
 
Uppsägning och avgångsvederlag 
För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från 
Balcos sida och en uppsägningstid om sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens 
sida. Den verkställande direktören är bunden av ett konkurrensförbud som gäller under två år från 
anställningens upphörande. För övriga ledande befattningshavares anställningar gäller en 
ömsesidig uppsägningstid om tre till tolv månader. 
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Övriga upplysningar 
För en beskrivning av Balcos långsiktiga incitamentsprogram beslutat av extra bolagsstämma 
under 2017 hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2018, not 7. 
 
Bolaget har, före noteringen på Nasdaq Stockholm, ingått avtal om rörlig ersättning med en 
medlem av Balcos koncernledning vilket ger möjlighet till en årlig resultatbaserad ersättning 
överstigande 50 procent av den fasta årslönen. Avtalet löper tills vidare.  



 
 

 

Punkt 18: 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 (10) procent eller högst 2 142 877 aktier.   
 
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är 
att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av bolag, för att anskaffa kapital, eller 
för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.  
 
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 eller på grund 
av andra formella krav. 
 
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
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Punkt 19 (a): Beslut om bemyndigande för styrelsen 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. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans 
beslut som kan erfordras på grund av formella krav. 
 
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
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Punkt 19 (b): Beslut om bemyndigande för styrelsen 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. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i årsstämmans 
beslut som kan erfordras på grund av formella krav. 
 
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
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