








DAGORDNING 

vid Svolder AB (publ)´s årsstämma på Polstjärnan (Lyran Konferens), 
Sveavägen 77 i Stockholm, onsdagen den 21 november 2012 klockan 16.00. 

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av förslaget till dagordning;

5. Val av två justeringsmän;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8   Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt §12 i
bolagsordningen;

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman;

12. Val av styrelseledamöter;

13. Val av revisorer;

14. Beslut om valberedning;

15. Information och diskussion beträffande bolagets utdelningspolicy;

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och information
om ett nytt incitamentsprogram avseende rörlig ersättning till Svolders
medarbetare;

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen;

18. Stämman avslutas.
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Punkt 14 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning  
I enlighet med beslut vid årsstämma 22 november 2011 har en valberedning utsetts bestående av 
Magnus Eriksson, Karin Kronstam, Christoffer Lundström och Caroline Sundewall. Valberedningens 
ledamöter har offentliggjorts genom pressmeddelande, på hemsidan samt i delårsrapporten för nio 
månader. Ordförande har varit Christoffer Lundström. 

Valberedningen föreslår: 

a) att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska
utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse 
en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i 
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den 
till röstetalet största aktieägaren.  

b) att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per
den sista bankdagen i mars. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de 
aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före 
årsstämman.  

c) att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda 
av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit 
bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl 
föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella 
förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före 
årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig 
förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant 
som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i 
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i 
valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana 
skett.  

d) att valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende
utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från 
Svolder.  

Stockholm och Göteborg i oktober 2012 

Christoffer Lundström Magnus Eriksson    Karin Kronstam        Caroline Sundewall 
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Svolder har under lång tid presenterat sin utdelnings
policy som ”Minst fem procent av bolagets utgående 
substansvärde skall årligen tillföras aktieägarna i form av 
utdelning.” Efterlevandet av policyn har gällt under samt
liga verksamhetsår. Det är styrelsen och verkställande  
direktören som föreslår utdelning samt ikläder sig ansvar 
för förslaget genom ett separat yttrande i årsredovisning
en kring dess påverkan på bolagets finansiella ställning. 
Policyn bör självfallet vara väl förankrad med så många 
av bolagets aktieägare som möjligt.  En förändring av  
policyn bör därför föregås av information och diskussion 
på en bolagsstämma.

Nuvarande policy ger upphov till ett årligt kassaflödes
underskott, då lämnad utdelning överstiger mottagen 
utdelning minus förvaltnings och bolagskostnader.  
Underskottet måste finansieras genom aktieförsäljningar 
eller belåning. Som exempel visas värdena för verksam
hetsåret 2010/2011 och 2011/2012:

Det negativa kassaflödet har varit betydande sedan bo
lagets start. Till och med verksamhetsåret 2010/2011 
utgör det totalt 637 MSEK eller 50 SEK per Svolderaktie 
och ökar till 648 MSEK genom styrelsens förslag till ut
delning för verksamhetsåret 2011/2012. En stor del av un
derskottet härrör från 90talet, då direktavkastningarna 
vanligen var lägre, avkastningskraven högre och börsen 
mycket starkare än under 2000talet.

Svolders substansvärde steg i likhet med börsen kontinu
erligt under 90talet, medan tillväxten under 2000talet 
varit begränsad och enskilda år varit negativ. Gällande 
utdelningspolicy försvårar därmed kapitaltillväxten i 
bolaget och förvaltningskostnadernas andel av substans
värdet tenderar dessutom att stiga. Svolder arbetar som 
investment bolag, till skillnad mot fonder, med ett fast 
förvaltningskapital. Förvaltningspolitiken kan därför 
vara mer långsiktig och mer konsistent än när köp och 
försäljningar ständigt måste ta hänsyn till in respektive 
utflöden av förvaltningskapital. Delar av denna fördel för 
Svolder tas bort om försäljningar varje år måste genom
föras för att finansiera utdelningen.

bakgrundsinformation  
till styrelsens ställningstagande 
kring framtida utdelningspolicy

 2010/2011  2011/2012
MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie

Mottagen utdelning (inkl inlösen) 44,2 48,8

Förvaltningskostnader –16,8 –17,2

Internt genererade medel 27,4 2,15 31,6 2,45

Utdelning (styrelsens förslag) –42,2 –3,30 –42,2 –3,30

Kassaflöde –14,8 –1,15 –10,6 –0,85
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Enligt gällande skatteregler för investmentföretag så 
ackumulerar hela tiden Svolder förlustavdrag till följd av 
gällande utdelningspolicy, för närvarande ca 300 MSEK. 
Detta är ett tecken på att lagstiftaren anser att ett invest
mentbolag som på detta sätt har ett rörelsemässigt nega
tivt kassaflöde faktiskt också har ett resultatmässigt un
derskott. Förlustavdragen går inte att utnyttja i befintlig 
verksamhet. 

En alternativ utdelningspolicy skulle kunna uppstäl
las som ”neutralt kassaflöde” eller ”Internt genererade 
medel”, dvs mottagna utdelningar minus förvaltnings
kostnader. För 2010/2011 skulle utdelningen varit 2,15 
SEK per aktie i stället för 3,30 SEK. För 2011/2012 hade 
föreslagits 2,45 SEK per aktie i stället för 3,30 SEK. 

Andelen av substansvärdet hade varit 3,3 respektive 3,9 
procent i stället för 5,0 procent och direktavkastningen 
högre till följd av aktiens något lägre värdering. Skill
naden, dvs. det negativa kassaflödet kan beskrivs som 
”överutdelning”. Beloppet har tillförts ägarna, men skulle 
om det i stället varit kvar i bolaget väsentligen ha ökat 
substansvärdet. Den stora effekten vid utdelningsberäk
ningar utgör dock möjligheterna till avkastning på utdel
ning. Hade Svolders ”överutdelning” sedan starten rein
vesterats i marknadsindex hade dagens substansvärde 
överstigit 2,5 miljarder SEK. Den största kapitaltillväxten 
hade skett under 90talet, till följd av den då starka aktie
marknaden.

Om motsvarande resonemang tillämpas för verksamhets
året 2003/2004 och perioden därefter, så hade nuvarande 
substansvärde varit drygt 500 MSEK högre än i dagsläget. 
Förvaltningskostnadens andel hade därigenom reducerats 
till ca 1,2 procent, dvs under flertalet specialiserade ak
tiefonder och i linje med Svolders långsiktiga ambitioner. 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen kommit 
fram till följande preliminära ställningstagande: 

Svolders styrelse har diskuterat och analyserat konsek
venserna av nuvarande utdelningspolicy. Sedan bolagets 
start har substansvärdet ökat från 320 MSEK till ca 820 
MSEK på balansdagen, samtidigt som 850 MSEK delats 
ut till bolagets aktieägare i form av utdelning. Svolder 
har årligen betalat ut ett belopp som påtagligt överstiger 
mottagen utdelning med avdrag för förvaltningskostna
der. Tillväxten av bolagets förvaltningskapital har därför 
inte kunnat följa börsutvecklingen. 

För att möjliggöra ett växande Svolder, som även 
fortsättningsvis ska prioritera god avkastning till sina 
ägare, bör utdelningspolicyn i framtiden bättre anpassas 
till Svolders löpande kassaflöde. Svolder ska fortsatt ha 
en offensiv utdelningspolicy. Utdelningsnivån ska dock 
inte vara högre än mottagen utdelning från portföljbo-
lagen, med avdrag för Svolders förvaltningskostnader.  
Portföljbolags inlösenprogram jämställs i detta samman
hang med utdelning.

Vi ser fram emot en givande diskussion beträffande utdel
ningspolicyn för att med synpunkter från ägarnas främ
sta organ, bolagsstämman, främja ett fortsatt framgångs
rikt Svolder.

stockholm i oktober 2012

Styrelsen

                                                                                                    MSEK SEK/aktie Procent           MSEK SEK/aktie Procent

Mottagen utdelning     

(inkl inlösen) 44,2   48,8   

Förvaltningskostnader –16,8   –17,2   

Internt genererade

medel 27,4 2,15 3,3 31,6 2,45 3,9

Utdelning

(styrelsens förslag) –42,2 –3,30 5,0 –42,2 –3,30 5,0

Kassaflöde=överutdelning –14,8 –1,15  –10,6 –0,85  
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16. Styrelsens förslag till Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra 
anställningsvillkor för verkställande direktören fastställs. Till följd av bolagets ringa antal anställda 
och enkla organisationsstruktur har styrelsen beslutat att endast verkställande direktören ska 
betraktas som ledande befattningshavare i bolaget. I den händelse att styrelsen skulle klassificera 
ytterligare medarbetare som ledande befattningshavare, avser styrelsen att tillämpa villkoren på 
jämförbart sätt med vad som gäller för bolagets verkställande direktör. Detta innebär att villkoren 
nedan utgör en yttre ram inom vilken villkoren för sådana medarbetare fastställs med beaktande av 
de begränsningar i ansvar, etc som följer av vederbörandes befattning jämfört med den verkställande 
direktörens befattning. 

Nuvarande anställningsvillkor 

Det huvudsakliga innehållet i nuvarande anställningsavtal med den verkställande direktören framgår 
av not 2-4 och 7 i bolagets årsredovisning för 2011/2012. 

Styrelsens förslag till riktlinjer 

Det är för styrelsen centralt att bolaget skall kunna rekrytera, långsiktigt motivera och behålla 
kompetenta medarbetare som på både kort och lång sikt skapar aktieägarvärde. För att uppnå detta 
är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Bolagets ersättningsnivåer och 
ersättningsstrukturer för verkställande direktören skall vara marknadsmässiga. Det totala 
villkorspaketet för honom/henne ska utgöra en avvägd blandning av: fast lön, pensionsförmåner, 
årlig rörlig ersättning, aktie- och aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram, övriga 
förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Årlig rörlig ersättning samt aktie- och 
aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till 
företagets/koncernens resultat- och/eller värdeutveckling. 

Fast lön: Den fasta lönen skall vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och 
prestation. Fast lön under 2011/2012 till verkställande direktören uppgick till 2 194 kSEK (exkl sociala 
kostnader). 

Pensionsförmåner: För verkställande direktören tillämpas premiebestämd pensionslösning i enlighet 
med en pensions- och försäkringspolicy. Denna stipulerar en pensionsålder om 65 år, att bolaget 
betalar en årlig pensionspremie (under 2011/2012 30 procent av fast lön exklusive sjukförsäkring för 
VD) samt att rörliga ersättningar ej är pensionsgrundande. Pensionens slutliga storlek beror på 
utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. 

Årlig rörlig ersättning. Styrelsen har för avsikt att fr o m för 2012/2013 införa ett nytt 
incitamentsprogram avseende rörlig ersättning för vissa av Svolders medarbetare, inklusive den 
verkställande direktören och såvitt avser för verkställande direktören, villkorat av årsstämmans 
godkännande av föreliggande förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Incitamentsprogrammet bygger på huvudprincipen att rätt till ersättning enligt 
programmet förutsätter en relativt Carnegie Small Cap Return Index positiv utveckling av Svolders 
substansvärde mätt över rullande treårsperioder och att ersättningen investeras i aktier i Svolder 
med viss minsta innehavstid. Inom programmet premieras särskilt individuella insatser i 
förvaltnings-, analys och ledningsarbete. Den totala ersättning som för visst år utgår enligt 
incitamentsprogrammet är maximerad till ett belopp motsvarande 100 % av lönekostnaden det 
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aktuella året, exklusive pensionskostnader, för de medarbetare som deltar i 
incitamentsprogrammet.  Ersättningen inkluderar lönebikostnader, men är ej pensionsgrundande. 

 
I bokslutet för räkenskapsåret 2011/2012 beslutade styrelsen att, i enlighet med tidigare gällande 
incitamentsprogram, att avsätta 0 kSEK (228 kSEK inkl sociala kostnader) avseende rörlig ersättning 
till verkställande direktören. Maximal rörlig ersättning som kunde utgå för den verkställande 
direktören för räkenskapsåret 2011/2012 var 1 420 kSEK (inkl sociala kostnader). För 
verksamhetsåret 2012/2013 bedöms den utbetalade motsvarande maximala rörliga ersättningen 
kunna utgöra cirka 2 900 kSEK. 

 
Aktie- och aktiekursrelaterat långsiktigt incitamentsprogram: Styrelsen har, mot bakgrund av 
föreslagen modell för årlig rörlig ersättning samt höga administrativa kostnader för ett aktie- eller 
aktiekursrelaterat program, bedömt att det inte är aktuellt att för verksamhetsåret 2012/2013 föreslå 
ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram för bolagets personal. 

 
Övriga förmåner: Övriga förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat 
värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden. 

 
Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag: Vid uppsägning av anställning från verkställande 
direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning av anställning från 
bolagets sida gäller en uppsägningstid om 24 månader. Om bolaget inte längre är marknadsnoterat 
eller träder i likvidation har verkställande direktören rätt att säga upp anställningen med iakttagande 
av sex månaders uppsägningstid och härutöver vid anställningens upphörande rätt att erhålla en 
ersättning motsvarande 18 månadslöner. Av nämnda ersättning skall verkställande direktören vara 
skyldig att återbetala så stor del som motsvarar vad han/hon uppburit i ersättning eller förmåner i 
annan verksamhet under en period om 18 månader räknat från anställningens upphörande. 

 
Avvikelse från fastställda riktlinjer: Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att frångå 
ovanstående föreslagna riktlinjer för de fall det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

 
Stockholm i oktober 2012 

 
Svolder AB (publ) 

Styrelsen 
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