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svolder ab (publ). Org nr 556469-2019. Birger Jarlsgatan 13, Box 70431, 10725 Stockholm.  
Telefon 08-440 37 70, fax 08-440 37 78. www.svolder.se

svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och  
medelstora företag. bolaget är noterat på omx nordiska börs stockholm. svolders substansvärde  

offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.svolder.se.

Vik här och tejpa ihop

ANMÄLAN
Anmälan till årsstämma i Svolder AB  

torsdagen den 19 november 2009 klockan 16.00  
i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Aktieägarens namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon, dagtid E-postadress

Antal aktier registrerade hos VPC:

Svolder A Svolder B

 Deltar själv i stämman Biträde deltar

Biträdes namn

 Företräds genom ombud enligt nedanstående fullmakt

FULLMAKT

I egenskap av aktieägare i Svolder AB (”Bolaget”) befullmäktigar undertecknad

 att företräda mig/oss på årsstämma i Bolaget den 19 november 2009 och härvid 

rösta för samtliga mina/våra aktier i Bolaget

Ort och datum Underskrift

Fullmakten dateras och undertecknas av den aktieägare som ställer ut fullmakten /  

är aktieägaren ett bolag skrivs bolagets firma ut och fullmakten undertecknas av  

behörig  firmatecknare för bolaget (registreringsbevis för bolaget utvisande behörig  

firmatecknare bifogas fullmakten) 

En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet

Fyll här i namnet på den som skall vara ombud på stämman 

(fullmakten kan också ställas till innehavaren eller till viss person eller order)

*

*

en språklig översyn genomförs.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om 

ändring av §8 st 2 är villkorat av att en ändring av sät-
tet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen 
(2005:551) har trätt i kraft senast den 30 september 2010 
som innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med 
aktiebolagslagen. I händelse av bifall till styrelsen förslag 
kommer sålunda alla ändringar utom ändringen av §8 st 2 
att registreras hos Bolagsverket snarast efter bolagsstäm-
man. En registrering av ändringen av §8 st 2 sker dock 
först efter att en lagändring trätt i kraft.

För att beslut om ändring av bolagsordningen enligt 
förslaget ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av ak-
tieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de av-
givna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare 

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestäm-
mande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare. Till följd av Svolders ringa an-
tal anställda har styrelsen beslutat att endast verkställande 
direktören ska betraktas som ledande befattningshavare i 
Svolder. I den händelse att styrelsen skulle klassificera yt-
terligare medarbetare som ledande befattningshavare, av-
ser styrelsen att tillämpa villkoren på jämförbart sätt med 
vad som gäller för Svolders verkställande direktör. 

Styrelsens förslag baseras på att Svolders ersättnings-
nivå och ersättningsstruktur för verkställande direktören 
ska vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för 
honom/henne ska utgöra en avvägd blandning av: fast 
lön, pensionsförmåner, årlig rörlig ersättning, aktierela-
terade långsiktiga incitamentsprogram, övriga förmåner 
samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Årlig 
rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incita-
mentsprogram ska i huvudsak vara relaterade till företa-
gets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Styrelsen 
har bedömt att det inte är aktuellt att för verksamhetsåret 
2009/2010 föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram. 

Övrigt 

I Svolder AB finns 730 688 aktier av serie A med tio röster 
vardera och 12 069 312 aktier av serie B med en röst vardera, 
dvs totalt 12 800 000 aktier och totalt 19 376 192 röster.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, reviso-
rernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, sty-
relsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, val-
beredningens fullständiga förslag enligt punkten 13 samt 
styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14–17 
hålls tillgängliga hos Svolder (adress: Birger Jarlsgatan 13, 
Stockholm) för aktieägarna from den 5 november 2009 
och kopior sänds utan kostnad till de aktieägare som be-
gär det och uppger sin postadress. Handlingarna enligt 
ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt 
format på Svolders hemsida www.svolder.se.

Stockholm i oktober 2009
Styrelsen




