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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
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Under Svolders historia har  
utdelningspolitiken varit ett  
särdrag för bolaget och mål-
uppfyllelsen är mycket hög. »
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Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets till-
gångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens 
utgång och när alla kända skulder har betalats kan återstå-
ende tillgångar utskiftas till aktieägarna, med undantag 
för belopp motsvarande bland annat tvistiga fordringar 
och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag avger 
denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor 
och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman ska 
fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvida-
torn lagt fram slutredovisning är bolaget upplöst. 

Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio 
månader, till stor del pga. den obligatoriska kallelseperio-
den på sex månader. 

Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är 
behäftat med stor osäkerhet. Svolders veckovis publicerade 
substansvärde kan utgöra utgångspunkt. Substansvärdet 
beräknas utifrån marknadsvärden av underliggande vär-
depappersinnehav. Resultatet av en försäljning av samtli-
ga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge 
och utveckling, graden av underliggande aktiers omsätt-
ningsbarhet samt tiden under vilken försäljning ska ske. 
Om ett antal negativa faktorer samverkar under likvida-
tionen kan storleken på skifteslikviden, vilken också ska 
belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre 
än det substansvärde som utgjort utgångspunkt. 

Punkt 10 – Fastställande av arvoden  
åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgöra 
770 000 kronor, att fördelas med 220 000 kronor till 
ordförande och med 110 000 kronor till var och en av 
de övriga ledamöterna samt att revisorerna ersätts enligt 
godkänd räkning.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseleda-
möter och suppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska 
uppgå till sex (utan suppleanter) för tiden intill nästa års-
stämma.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter  
och styrelsesuppleanter; 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna 
Christer Dahlström, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam 
och Rolf Lundström samt nyval av Caroline Sundewall 
och Peter Norman som styrelseledamöter. 

Caroline Sundewall, f 1958, civilekonom och driver 
sedan 2001 konsultverksamhet i eget bolag. Hon är sty-
relseledamot i Electrolux AB, Haldex AB, TeliaSonera 
AB, Tradedoubler AB, Lifco AB, Pågengruppen AB samt 
Ahlsell AB. Sundewall har tidigare bland annat varit re-
daktör på Finanstidningen och Sydsvenska Dagbladet 
samt business controller på Ratos AB. Peter Norman,  
f 1958, fil. kand. och idag VD för Sjunde AP-fonden. Han 
har tidigare bl a varit ordförande i Carnegie Investment 
Bank, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning och direk-
tör på Sveriges Riksbank. Norman är vice ordförande i 
Kärnavfallsfonden och ledamot av Kammarkollegiets 
fonddelegation. 

Valberedningen föreslår också att Karin Kronstam 
omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Beslut om valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämma 20 november 2008 
har en valberedning utsetts bestående av Karin Kronstam, 
Christoffer Lundström, Mats Andersson och Gunnar 
Ek. Valberedningens ledamöter har meddelats i Svolders  
delårsrapport för nio månader. Ordförande har varit 
Christoffer Lundström. 

Valberedningen föreslår att valberedningen ska be-
stå av fyra ledamöter och att årsstämman ska uppdra åt 
styrelsens ordförande att kontakta de större aktieägarna 
och i samråd med dessa utse ledamöter, att jämte styrel-
sens ordförande, utgöra en valberedning. Urvalet av ak-
tieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarför-
teckning per 31 mars 2010. Valberedningen utser inom 
sig en ordförande. Valberedningens sammansättning 
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 
2010. Information om valberedningens sammansättning 
ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.
se). I händelse av att ledamot av valberedningen avgår el-
ler är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande 
ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig 
ersättare till valberedningen för återstående mandatpe-
riod. I händelse av att ledamot eller den ägare ledamo-
ten representerar vid tidpunkten för valberedningens 
sammanträden inför kommande årsstämma väsentligt 
minskar sitt ägande i Svolder ska valberedningen inom 
sig besluta huruvida valberedningens sammansättning 
ska ändras. Eventuella förändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras omedelbart. Valbe-
redningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valbe-
redning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser fram-
tagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag 
till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag 
till arvode till styrelse och revisorer. Valberedningen ska 
ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda 
utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valbered-
ningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning 
från Svolder. 

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndi-
gande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga 
Svolders styrelse att intill nästkommande årsstämma vid 
ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-
aktier till nyteckning. Emission ska få ske med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan be-
stämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. 
Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd 
av bemyndigandet ska inte överstiga 12 000 000 kronor, 
motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal 
ökning av aktiekapitalet med 9,4 procent. 

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
är att styrelsen behöver ökad flexibilitet att, tillsammans 
med eller utan finansiering med lånat kapital, snabbt 
kunna agera i fråga som tillför Svolder ytterligare förvalt-
ningskapital. Bemyndigandet förutsätter att: 

1. Svolders värdepappersportfölj – i förekommande fall  
 genom utnyttjande av kontant likvid för nyemitterade  
 aktier – i anslutning till en emission tillförs tillgångar i  
 form av aktier eller aktierelaterade instrument som är,   
 eller som av Svolders styrelse inom tolv månader  
 bedöms vara, noterade på NASDAQ OMX Stockholm.  

2.  kurssättningen av emitterade aktier lägst ska baseras  
 på Svolders substansvärde, beräknat enligt vedertagna  
 redovisningsprinciper för noterade investmentbolag,  
 så att en utspädning av substansvärdet per aktie inte  
 kommer att ske. 

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt förslaget 
ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare 
med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rös-
terna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om  
bemyndigande för styrelsen att besluta om 

förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa års-
stämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera 
tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ 
OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande 
till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier 
på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på 
NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta 
om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att be-
talning ska kunna ske med annat än pengar. Återköp får 
ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) pro-
cent av samtliga aktier i Svolder. 

Syftet med ovanstående bemyndigande är att ge sty-
relsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders 
kapitalstruktur och att möjliggöra, helt eller delvis, för-
värvsfinansiering genom betalning med egna aktier och 
därmed underlätta förvärv.

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt försla-
get ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare 
med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rös-
terna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Punkt 16 – Styrelsens förslag om  
ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på ett antal 
punkter. I huvudsak innebär förslaget: att bestämmelsen 
om när registrering av omvandling av A-aktier till B-ak-
tier ska ske och när omvandlingen är verkställd anpassas 
till terminologin i aktiebolagslagen (§5 st 3), att möjlighe-
ten att utse suppleanter tas bort (§6), att tid för utfärdande 
av kallelse till bolagsstämma anges genom hänvisning till 
aktiebolagslagen i stället för att som nu uppställa vissa 
tidsramar för olika stämmor (§8 st 1), att sätt för kallelse 
till bolagsstämma förenklas och sker genom Post- och 
Inrikes Tidningar och på Svolders webbplats samt med 
annons i Dagens Industri om att kallelse skett (§8 st 2), att 
bestämmelsen om att röstberättigad får rösta för det fulla 
antalet av honom ägda och företrädda aktier tas bort som 
obehövlig (§10), att bestämmelser i likvidationsparagra-
fen som avser historiska förhållanden rensas bort (§12), 
samt att följdändringar i anledning av ovanstående samt 
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Bästa aktieägare,

Finansmarknaderna har upplevt några av de mest turbu
lenta händelserna på mycket länge under det verksam
hetsår som Svolder nyligen lämnat. Centrala finansiella 
institutioner på flera håll i världen har riskerat att falla sam
man i takt med allt större rörelseförluster, men framförallt 
på grund av osäkra värderingar av allehanda finansiella 
tillgångar. Regeringar, centralbanker och internationella 
låneorganisationer som IMF har dock tillsammans på ett 
berömvärt sätt vidtagit åtgärder ägnade att reducera upp
komna risker och hot mot marknadernas funktionssätt. 
Förhållandena på de finansiella marknaderna har också 
successivt normaliserats.  

I denna miljö kallar Svolder åter till årsstämma. Tors
dagen den 19 november, kl 16.00 i IVA:s konferenslokaler 
på Grev Turegatan 16 i Stockholm möts aktieägarna för 
att utvärdera verksamhetsåret 2008/2009, ställa frågor 
till styrelse och företagsledning, ta ställning till i kallelsen 
beskrivna frågor samt att förrätta val av styrelse.      

utfallet beroende 
av mätperiod

Det finns aktier i Svolders portfölj som trots ekonomisk 
kris visat sig pålitliga som placeringsalternativ. Jag tänker 
särskilt på Svolders största placering, den i Beijer Alma, 
som inte minst kännetecknas av ett höglönsamt dotterbo
lag samt koncernens föredömliga utdelningsvilja. Detta 
har givit en förhållandevis stabil totalavkastning i en ak
tiemarknad kanske bäst liknad vid en orkan. Även place
ringarna i Getinge, Elekta, Unibet och AAK är särskilt 
värda att framhållas under verksamhetsåret, men också 
inkluderat föregående år. 

Vid en utvärdering av Svolders förvaltningsprestation 
är det avgörande under vilka tidsperioder som mätningen 
görs. Ser vi enkom till verksamhetsåret 2008/2009 så har 
Svolders substansvärde utvecklats betydligt sämre än 

VD:s kommentar

Aktieägarna i Svolder AB (publ) (”Svolder”) kallas här-
med till årsstämma torsdagen den 19 november 2009 
klockan 16.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 
16, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering klockan 
15.00. Registrering måste ha skett senast klockan 16.00.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda 
aktieboken fredagen den 13 november 2009, dels anmäla 
sitt deltagande till Svolder senast klockan 16.00 mån
dagen den 16 november 2009 under adress Svolder AB,  
box 704 31, 107 25 Stockholm. 

Anmälan kan även ske per telefon 08440 37 70 eller  
per fax 08440 37 78, eller på Svolders hemsida samt 
via epostadressen info@svolder.se. Där uppges namn, 
adress, telefon och personnummer samt registrerat ak
tieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde ska detta 
anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom 
ombud ska skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten 
bör insändas vid anmälan.  Fullmaktsformulär finns till
gängligt på Svolders hemsida www.svolder.se samt sänds 
utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress eller epost. För att beställa fullmaktsformulär 
gäller samma adress, faxnummer och epost som ovan.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 
måste för att utöva sin rösträtt på årsstämman, tillfälligt 
låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Så
dan inregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 
13 november 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren 
i god tid före detta datum. 

Ärenden 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma 
till behandling: 

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 §13 i bolagsordningen; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 

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

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 

13.  Beslut om valberedning; 

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande  
 för styrelsen att besluta om emission av aktier; 

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för  
 styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av  
 egna aktier;

16. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen;

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande  
 befattningshavare; 

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

19. Stämman avslutas. 

beslutsförslag 
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår Karin Kronstam som ordförande 
vid stämman.

Punkt 8 b – Utdelning 

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 3 kronor 
per aktie för räkenskapsåret 2008/2009. Som avstäm
ningsdag föreslås tisdagen den 24 november 2009. Om 
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas 
utdelning sändas ut genom Euroclears försorg fredagen 
den 27 november 2009. 

Punkt 9 – Frivillig likvidation  

Enligt Svolders bolagsordning ska fråga om likvidation 
av Svolder prövas vid varje årsstämma. För att beslut om 
likvidation ska vara giltigt krävs att beslutet har biträtts 
av aktieägare med mer än en tredjedel (1/3) av de vid stäm
man företrädda aktierna. 

Något förslag om beslut om likvidation har inte fram
ställts. Styrelsen rekommenderar årsstämman att fatta be
slut om att Svolder ska fortsätta sin verksamhet. Styrelsen 
har dock med beaktande av 25 kap. 3 § aktiebolagslagen 
upprättat följande underlag för frågan om prövning av om 
Svolder ska träda i frivillig likvidation. 

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstäm
man. Sådant beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt 
om mer än en tredjedel av på bolagsstämman företrädda 
aktier röstar för likvidation. Ett bolag anses ha trätt i likvi
dation omedelbart i och med beslutet, om inte bolagsstäm
man beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet 
anmäls till Bolagsverket, som utser bolagets likvidator. En 
likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och verkstäl
lande direktören under likvidationsprocessen, ansvarar 
för avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn 
kallar därefter via Bolagsverket på bolagets okända bor
genärer. En kallelseperiod på sex månader gäller. 

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har 
förordnats, ska styrelsen och den verkställande direktören 
genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter 
under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut 
lagts fram på bolagsstämma. Denna redovisning ska revide
ras samt framläggas för aktieägarna på en bolagsstämma. 

aktiemarknaden för svenska små och medelstora bolag. 
Läggs det däremot till ett eller två verksamhetsår så visar 
sådana jämförelser att Svolder lyckats mycket bättre. Det
samma gäller om fokus bara görs på 2009 års inledande 
åtta eller nio månader. 

Värdeförändring t o m 31 augusti 2009 
Mycket olika utfall för olika perioder

  2008/09 2009 2009 2008/09 2007/09

 12 mån 8 mån sep 20 mån 24 mån

Svolder     
– substansvärde –13,1 54,4 7,2 –11,1 –25,2
– börskurs (B) –3,3 101,3 5,1 7,9 –18,9
CSRX –2,6 46,3 5,7 –18,7 –27,0
SIXRX 3,9 42,0 0,6 –13,4 –22,5

Det är dock verksamhetsåret 2008/2009 som Ni aktie
ägare ska utvärdera på den kommande årsstämman. Ned
gången i substansvärdet med 13 procent, drygt 10 procent
enheter sämre än jämförelseindex CSRX, står framför allt 
att finna i värdeutvecklingen under november och decem
ber 2008. Svolder hade vid verksamhetsårets ingång en 
begränsad belåningsgrad om cirka fyra procent. Andelen 
ökade till följd av den mycket svaga börsutvecklingen och 
dess inverkan på substansvärdet under den första tremå
nadersperioden. I anslutning till årsstämmans utdelnings
beslut togs av försiktighetsskäl beslut om att reducera be
låningen. Detta gjordes i förhållandevis likvida aktier och 
till kurser som i efterhand visade sig vara låga.

börskursen  
fördubblad 2009

Aktiekursen har sammantaget gått bättre än småbolags
marknaden och Svolders substansvärde under de senaste 
två verksamhetsåren. Sedan årsskiftet 2008/2009 har  
aktiens värde fördubblats! 
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Aktiekursens fluktuationer har varit stora och den så kal
lade substansvärderabatten har därför tidvis antagit his
toriskt mycket höga nivåer, även om den i enstaka fall varit 
förbytt till en premie. Rabatten har efter årsskiftet suc
cessivt minskat. Svolder strävar efter att reducera denna 
rabatt till ett minimum, eller om möjligt eliminera den, 
och prioriterar särskilt tre åtgärder:

» Professionell aktieförvaltning

» Aktiv information till ägare och marknad 

» Attraktiv och konsistent utdelningspolicy

Svolder placerar i aktier i noterade svenska små och me
delstora bolag. Aktierna ska vara noterade på NASDAQ 
OMX och prioritet ges till bolag med etablerade affärs
modeller samt en attraktiv värdering. I dessa kvalitets
begrepp lägger vi särskilt in kännetecken som goda 
kassaflöden, stabila finanser, hög direktavkastning och 
utdelningskapacitet. Låt mig också konstatera att Svolder 
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Måluppfyllelse utdelningspolicy

Starkt växlande storlek på substansrabatten innebär pla
ceringsmöjligheter för den handlingsbenägne aktieäga
ren. För de aktieägare som inte ser dessa möjligheter, eller 
inte vill ta de kursrisker det innebär att handla, så går å 
andra sidan en betydande stabilitet att finna i Svolders ut
delningspolitik ”minst fem procent av utgående substans
värde…”.  Under Svolders historia har utdelningspolitiken 
varit ett särdrag för bolaget och måluppfyllelsen är myck
et hög. Beslutar årsstämman i enlighet med styrelsens 
utdelningsförslag om 3,00 SEK per aktie, så har aktien 
sedan bolagets start sammantaget givit mer än 58 SEK till 
ägarna. Detta visar att utdelning ofta är den långsiktigt 
väsentligaste delen av värdetillväxten för aktieägarna i  
ett börsnoterat bolag. I Svolders fall investerades initialt 
25 SEK per aktie, ett värde som på balansdagen dessutom 
vuxit till 59 SEK per aktie.

under verksamhetsåret fortsatt att koncentrera aktie
portföljen. Vi bedömer att fördelarna med riskspridning 
snabbt avtar med flera innehav och att det som förvaltare 
är lättare att ha överblick över ett mindre antal bolag än 
flera. Detta ställer krav på en aktiv och professionell för
valtningsorganisation med fokus på avkastning. Över tid 
anser jag också att vi kunnat visa detta. 

Svolders hemsida har i år fått en betydande ansiktslyft
ning och ett rikare innehåll. Vi kommer fortsätta att ut
veckla detta allt viktigare medium för kontakten med våra 
befintliga och presumtiva aktieägare.

Trots satsningarna på hemsidan så kommer Svolder 
stå fast vid sitt sätt att informera alla aktieägare via olika 
utskick av högkvalitativa redovisningsrapporter. Vi har 
fått Er aktieägares mandat att förvalta pengar. Då är det 
också vår skyldighet att rapportera hur vi förvaltat dessa 
medel och att göra det utan att Ni aktieägare ska behöva 
be om det. Svolder följer därför inte den våg av bolag som 
slutat att sända ut aktieägarinformation till sina ägare.  
I våras fick Svolder tidningen Aktiespararens och det fin
ansiella konsultföretaget Kantons pris som Sveriges bästa 
börsbolag vad gäller delårsrapporter. Vi är stolta över ut
märkelsen och vi kommer att fortsätta att sträva efter att ge 
öppen, insiktsfull och snabb information till våra ägare.   

aktiers omvärldsbetingelser  
2009/2010 är lovande

Aktier som grupp har inte givit någon real värdestegring 
under 2000talet. Med sådant facit, och i tider med trovär
dighetsproblem för de finansiella marknaderna, så tycker 
jag att det åter är på sin plats att slå ett slag för aktier som 
långsiktig placering. Det är vanligen det bästa sättet att 
få del i ett lands näringslivs ekonomiska framgångar och 
fungerar samtidigt som en realtillgång. Svenskt närings
liv och svenska företagsledare är internationellt ansedda, 
affärsmodellerna ofta beprövade men för den skull inte 
statiska, den finansiella ställningen är vanligen under 
kontroll och börsvärderingen inte häpnadsväckande hög. 
Det utgör en god grund för att spara i aktier – gärna i lite 
mindre bolag med sämre täckning bland analytiker och 
placerare.

Det finns tecken på att trenderna för världsekonomin 
åter pekar mot tillväxt. Ledande indikatorer förutspår 
ekonomisk tillväxt, råvarupriserna har åter börjat stiga, 
konsumentförtroendet visar på förbättringar och många 
företag noterar i allt mindre utsträckning försvagade or
derlägen. Detta är ett normalt mönster vid en konjunktur
återhämtning. Samtidigt finns det anledning, särskilt i ett 
längre tidsperspektiv, att varna för att den ekonomiska 
återhämtningen kan bli onormalt ryckig. Enorma sum
mor har spenderats via olika länders statsbudgetar och 
centralbankerna har tillhandahållit likviditet i banksys
temen till i stort sett ingen räntekostnad. Ekonomierna 
är ”dopade” och det kommer att ställas krav på politiker 
och centralbanksföreträdare att de lika framgångsrikt 
kan hantera ”normaliseringen” såsom de har hanterat 
såväl den finansiella krisen som recessionen i västvärldens 
ekonomier. Detta för att världens medborgare och företag 
inte inom några år åter ska stå inför betydande inflation
sproblem, nya finansiella tillgångsbubblor eller massar
betslöshet. Vi aktörer på finansmarknaderna har till dess 
förhoppningsvis också lärt oss att bättre prissätta risker!

Svolders förvaltare och styrelse bedömer sammanfatt
ningsvis att aktiemarknaderna åter är inne i en positiv 
trend och att omvärldsbetingelserna för verksamhetsåret 
2009/2010 är lovande.

Välkomna till årsstämman!

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

Svolders ekonomichef Pontus Ejderhamn tar emot tidningen 
Aktiespararen och konsultföretaget Kantons utmärkelse  
”Bästa börsbolag 2008” avseende delårsrapportering.
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Aktiekursens fluktuationer har varit stora och den så kal
lade substansvärderabatten har därför tidvis antagit his
toriskt mycket höga nivåer, även om den i enstaka fall varit 
förbytt till en premie. Rabatten har efter årsskiftet suc
cessivt minskat. Svolder strävar efter att reducera denna 
rabatt till ett minimum, eller om möjligt eliminera den, 
och prioriterar särskilt tre åtgärder:

» Professionell aktieförvaltning

» Aktiv information till ägare och marknad 

» Attraktiv och konsistent utdelningspolicy

Svolder placerar i aktier i noterade svenska små och me
delstora bolag. Aktierna ska vara noterade på NASDAQ 
OMX och prioritet ges till bolag med etablerade affärs
modeller samt en attraktiv värdering. I dessa kvalitets
begrepp lägger vi särskilt in kännetecken som goda 
kassaflöden, stabila finanser, hög direktavkastning och 
utdelningskapacitet. Låt mig också konstatera att Svolder 
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ceringsmöjligheter för den handlingsbenägne aktieäga
ren. För de aktieägare som inte ser dessa möjligheter, eller 
inte vill ta de kursrisker det innebär att handla, så går å 
andra sidan en betydande stabilitet att finna i Svolders ut
delningspolitik ”minst fem procent av utgående substans
värde…”.  Under Svolders historia har utdelningspolitiken 
varit ett särdrag för bolaget och måluppfyllelsen är myck
et hög. Beslutar årsstämman i enlighet med styrelsens 
utdelningsförslag om 3,00 SEK per aktie, så har aktien 
sedan bolagets start sammantaget givit mer än 58 SEK till 
ägarna. Detta visar att utdelning ofta är den långsiktigt 
väsentligaste delen av värdetillväxten för aktieägarna i  
ett börsnoterat bolag. I Svolders fall investerades initialt 
25 SEK per aktie, ett värde som på balansdagen dessutom 
vuxit till 59 SEK per aktie.

under verksamhetsåret fortsatt att koncentrera aktie
portföljen. Vi bedömer att fördelarna med riskspridning 
snabbt avtar med flera innehav och att det som förvaltare 
är lättare att ha överblick över ett mindre antal bolag än 
flera. Detta ställer krav på en aktiv och professionell för
valtningsorganisation med fokus på avkastning. Över tid 
anser jag också att vi kunnat visa detta. 

Svolders hemsida har i år fått en betydande ansiktslyft
ning och ett rikare innehåll. Vi kommer fortsätta att ut
veckla detta allt viktigare medium för kontakten med våra 
befintliga och presumtiva aktieägare.

Trots satsningarna på hemsidan så kommer Svolder 
stå fast vid sitt sätt att informera alla aktieägare via olika 
utskick av högkvalitativa redovisningsrapporter. Vi har 
fått Er aktieägares mandat att förvalta pengar. Då är det 
också vår skyldighet att rapportera hur vi förvaltat dessa 
medel och att göra det utan att Ni aktieägare ska behöva 
be om det. Svolder följer därför inte den våg av bolag som 
slutat att sända ut aktieägarinformation till sina ägare.  
I våras fick Svolder tidningen Aktiespararens och det fin
ansiella konsultföretaget Kantons pris som Sveriges bästa 
börsbolag vad gäller delårsrapporter. Vi är stolta över ut
märkelsen och vi kommer att fortsätta att sträva efter att ge 
öppen, insiktsfull och snabb information till våra ägare.   
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under 2000talet. Med sådant facit, och i tider med trovär
dighetsproblem för de finansiella marknaderna, så tycker 
jag att det åter är på sin plats att slå ett slag för aktier som 
långsiktig placering. Det är vanligen det bästa sättet att 
få del i ett lands näringslivs ekonomiska framgångar och 
fungerar samtidigt som en realtillgång. Svenskt närings
liv och svenska företagsledare är internationellt ansedda, 
affärsmodellerna ofta beprövade men för den skull inte 
statiska, den finansiella ställningen är vanligen under 
kontroll och börsvärderingen inte häpnadsväckande hög. 
Det utgör en god grund för att spara i aktier – gärna i lite 
mindre bolag med sämre täckning bland analytiker och 
placerare.

Det finns tecken på att trenderna för världsekonomin 
åter pekar mot tillväxt. Ledande indikatorer förutspår 
ekonomisk tillväxt, råvarupriserna har åter börjat stiga, 
konsumentförtroendet visar på förbättringar och många 
företag noterar i allt mindre utsträckning försvagade or
derlägen. Detta är ett normalt mönster vid en konjunktur
återhämtning. Samtidigt finns det anledning, särskilt i ett 
längre tidsperspektiv, att varna för att den ekonomiska 
återhämtningen kan bli onormalt ryckig. Enorma sum
mor har spenderats via olika länders statsbudgetar och 
centralbankerna har tillhandahållit likviditet i banksys
temen till i stort sett ingen räntekostnad. Ekonomierna 
är ”dopade” och det kommer att ställas krav på politiker 
och centralbanksföreträdare att de lika framgångsrikt 
kan hantera ”normaliseringen” såsom de har hanterat 
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Bästa aktieägare,

Finansmarknaderna har upplevt några av de mest turbu
lenta händelserna på mycket länge under det verksam
hetsår som Svolder nyligen lämnat. Centrala finansiella 
institutioner på flera håll i världen har riskerat att falla sam
man i takt med allt större rörelseförluster, men framförallt 
på grund av osäkra värderingar av allehanda finansiella 
tillgångar. Regeringar, centralbanker och internationella 
låneorganisationer som IMF har dock tillsammans på ett 
berömvärt sätt vidtagit åtgärder ägnade att reducera upp
komna risker och hot mot marknadernas funktionssätt. 
Förhållandena på de finansiella marknaderna har också 
successivt normaliserats.  

I denna miljö kallar Svolder åter till årsstämma. Tors
dagen den 19 november, kl 16.00 i IVA:s konferenslokaler 
på Grev Turegatan 16 i Stockholm möts aktieägarna för 
att utvärdera verksamhetsåret 2008/2009, ställa frågor 
till styrelse och företagsledning, ta ställning till i kallelsen 
beskrivna frågor samt att förrätta val av styrelse.      

utfallet beroende 
av mätperiod

Det finns aktier i Svolders portfölj som trots ekonomisk 
kris visat sig pålitliga som placeringsalternativ. Jag tänker 
särskilt på Svolders största placering, den i Beijer Alma, 
som inte minst kännetecknas av ett höglönsamt dotterbo
lag samt koncernens föredömliga utdelningsvilja. Detta 
har givit en förhållandevis stabil totalavkastning i en ak
tiemarknad kanske bäst liknad vid en orkan. Även place
ringarna i Getinge, Elekta, Unibet och AAK är särskilt 
värda att framhållas under verksamhetsåret, men också 
inkluderat föregående år. 

Vid en utvärdering av Svolders förvaltningsprestation 
är det avgörande under vilka tidsperioder som mätningen 
görs. Ser vi enkom till verksamhetsåret 2008/2009 så har 
Svolders substansvärde utvecklats betydligt sämre än 

VD:s kommentar

Aktieägarna i Svolder AB (publ) (”Svolder”) kallas här-
med till årsstämma torsdagen den 19 november 2009 
klockan 16.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 
16, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering klockan 
15.00. Registrering måste ha skett senast klockan 16.00.

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda 
aktieboken fredagen den 13 november 2009, dels anmäla 
sitt deltagande till Svolder senast klockan 16.00 mån
dagen den 16 november 2009 under adress Svolder AB,  
box 704 31, 107 25 Stockholm. 

Anmälan kan även ske per telefon 08440 37 70 eller  
per fax 08440 37 78, eller på Svolders hemsida samt 
via epostadressen info@svolder.se. Där uppges namn, 
adress, telefon och personnummer samt registrerat ak
tieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde ska detta 
anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom 
ombud ska skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten 
bör insändas vid anmälan.  Fullmaktsformulär finns till
gängligt på Svolders hemsida www.svolder.se samt sänds 
utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress eller epost. För att beställa fullmaktsformulär 
gäller samma adress, faxnummer och epost som ovan.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 
måste för att utöva sin rösträtt på årsstämman, tillfälligt 
låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Så
dan inregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 
13 november 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren 
i god tid före detta datum. 

Ärenden 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma 
till behandling: 

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 §13 i bolagsordningen; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 

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

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 

13.  Beslut om valberedning; 

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande  
 för styrelsen att besluta om emission av aktier; 

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för  
 styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av  
 egna aktier;

16. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen;

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande  
 befattningshavare; 

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

19. Stämman avslutas. 

beslutsförslag 
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår Karin Kronstam som ordförande 
vid stämman.

Punkt 8 b – Utdelning 

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 3 kronor 
per aktie för räkenskapsåret 2008/2009. Som avstäm
ningsdag föreslås tisdagen den 24 november 2009. Om 
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas 
utdelning sändas ut genom Euroclears försorg fredagen 
den 27 november 2009. 

Punkt 9 – Frivillig likvidation  

Enligt Svolders bolagsordning ska fråga om likvidation 
av Svolder prövas vid varje årsstämma. För att beslut om 
likvidation ska vara giltigt krävs att beslutet har biträtts 
av aktieägare med mer än en tredjedel (1/3) av de vid stäm
man företrädda aktierna. 

Något förslag om beslut om likvidation har inte fram
ställts. Styrelsen rekommenderar årsstämman att fatta be
slut om att Svolder ska fortsätta sin verksamhet. Styrelsen 
har dock med beaktande av 25 kap. 3 § aktiebolagslagen 
upprättat följande underlag för frågan om prövning av om 
Svolder ska träda i frivillig likvidation. 

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstäm
man. Sådant beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt 
om mer än en tredjedel av på bolagsstämman företrädda 
aktier röstar för likvidation. Ett bolag anses ha trätt i likvi
dation omedelbart i och med beslutet, om inte bolagsstäm
man beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet 
anmäls till Bolagsverket, som utser bolagets likvidator. En 
likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och verkstäl
lande direktören under likvidationsprocessen, ansvarar 
för avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn 
kallar därefter via Bolagsverket på bolagets okända bor
genärer. En kallelseperiod på sex månader gäller. 

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har 
förordnats, ska styrelsen och den verkställande direktören 
genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter 
under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut 
lagts fram på bolagsstämma. Denna redovisning ska revide
ras samt framläggas för aktieägarna på en bolagsstämma. 

aktiemarknaden för svenska små och medelstora bolag. 
Läggs det däremot till ett eller två verksamhetsår så visar 
sådana jämförelser att Svolder lyckats mycket bättre. Det
samma gäller om fokus bara görs på 2009 års inledande 
åtta eller nio månader. 

Värdeförändring t o m 31 augusti 2009 
Mycket olika utfall för olika perioder

  2008/09 2009 2009 2008/09 2007/09

 12 mån 8 mån sep 20 mån 24 mån

Svolder     
– substansvärde –13,1 54,4 7,2 –11,1 –25,2
– börskurs (B) –3,3 101,3 5,1 7,9 –18,9
CSRX –2,6 46,3 5,7 –18,7 –27,0
SIXRX 3,9 42,0 0,6 –13,4 –22,5

Det är dock verksamhetsåret 2008/2009 som Ni aktie
ägare ska utvärdera på den kommande årsstämman. Ned
gången i substansvärdet med 13 procent, drygt 10 procent
enheter sämre än jämförelseindex CSRX, står framför allt 
att finna i värdeutvecklingen under november och decem
ber 2008. Svolder hade vid verksamhetsårets ingång en 
begränsad belåningsgrad om cirka fyra procent. Andelen 
ökade till följd av den mycket svaga börsutvecklingen och 
dess inverkan på substansvärdet under den första tremå
nadersperioden. I anslutning till årsstämmans utdelnings
beslut togs av försiktighetsskäl beslut om att reducera be
låningen. Detta gjordes i förhållandevis likvida aktier och 
till kurser som i efterhand visade sig vara låga.

börskursen  
fördubblad 2009

Aktiekursen har sammantaget gått bättre än småbolags
marknaden och Svolders substansvärde under de senaste 
två verksamhetsåren. Sedan årsskiftet 2008/2009 har  
aktiens värde fördubblats! 
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Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets till-
gångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens 
utgång och när alla kända skulder har betalats kan återstå-
ende tillgångar utskiftas till aktieägarna, med undantag 
för belopp motsvarande bland annat tvistiga fordringar 
och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag avger 
denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor 
och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman ska 
fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvida-
torn lagt fram slutredovisning är bolaget upplöst. 

Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio 
månader, till stor del pga. den obligatoriska kallelseperio-
den på sex månader. 

Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är 
behäftat med stor osäkerhet. Svolders veckovis publicerade 
substansvärde kan utgöra utgångspunkt. Substansvärdet 
beräknas utifrån marknadsvärden av underliggande vär-
depappersinnehav. Resultatet av en försäljning av samtli-
ga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge 
och utveckling, graden av underliggande aktiers omsätt-
ningsbarhet samt tiden under vilken försäljning ska ske. 
Om ett antal negativa faktorer samverkar under likvida-
tionen kan storleken på skifteslikviden, vilken också ska 
belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre 
än det substansvärde som utgjort utgångspunkt. 

Punkt 10 – Fastställande av arvoden  
åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgöra 
770 000 kronor, att fördelas med 220 000 kronor till 
ordförande och med 110 000 kronor till var och en av 
de övriga ledamöterna samt att revisorerna ersätts enligt 
godkänd räkning.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseleda-
möter och suppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska 
uppgå till sex (utan suppleanter) för tiden intill nästa års-
stämma.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter  
och styrelsesuppleanter; 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna 
Christer Dahlström, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam 
och Rolf Lundström samt nyval av Caroline Sundewall 
och Peter Norman som styrelseledamöter. 

Caroline Sundewall, f 1958, civilekonom och driver 
sedan 2001 konsultverksamhet i eget bolag. Hon är sty-
relseledamot i Electrolux AB, Haldex AB, TeliaSonera 
AB, Tradedoubler AB, Lifco AB, Pågengruppen AB samt 
Ahlsell AB. Sundewall har tidigare bland annat varit re-
daktör på Finanstidningen och Sydsvenska Dagbladet 
samt business controller på Ratos AB. Peter Norman,  
f 1958, fil. kand. och idag VD för Sjunde AP-fonden. Han 
har tidigare bl a varit ordförande i Carnegie Investment 
Bank, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning och direk-
tör på Sveriges Riksbank. Norman är vice ordförande i 
Kärnavfallsfonden och ledamot av Kammarkollegiets 
fonddelegation. 

Valberedningen föreslår också att Karin Kronstam 
omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Beslut om valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämma 20 november 2008 
har en valberedning utsetts bestående av Karin Kronstam, 
Christoffer Lundström, Mats Andersson och Gunnar 
Ek. Valberedningens ledamöter har meddelats i Svolders  
delårsrapport för nio månader. Ordförande har varit 
Christoffer Lundström. 

Valberedningen föreslår att valberedningen ska be-
stå av fyra ledamöter och att årsstämman ska uppdra åt 
styrelsens ordförande att kontakta de större aktieägarna 
och i samråd med dessa utse ledamöter, att jämte styrel-
sens ordförande, utgöra en valberedning. Urvalet av ak-
tieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarför-
teckning per 31 mars 2010. Valberedningen utser inom 
sig en ordförande. Valberedningens sammansättning 
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 
2010. Information om valberedningens sammansättning 
ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.
se). I händelse av att ledamot av valberedningen avgår el-
ler är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande 
ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig 
ersättare till valberedningen för återstående mandatpe-
riod. I händelse av att ledamot eller den ägare ledamo-
ten representerar vid tidpunkten för valberedningens 
sammanträden inför kommande årsstämma väsentligt 
minskar sitt ägande i Svolder ska valberedningen inom 
sig besluta huruvida valberedningens sammansättning 
ska ändras. Eventuella förändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras omedelbart. Valbe-
redningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valbe-
redning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser fram-
tagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag 
till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag 
till arvode till styrelse och revisorer. Valberedningen ska 
ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda 
utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valbered-
ningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning 
från Svolder. 

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndi-
gande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga 
Svolders styrelse att intill nästkommande årsstämma vid 
ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-
aktier till nyteckning. Emission ska få ske med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan be-
stämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. 
Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd 
av bemyndigandet ska inte överstiga 12 000 000 kronor, 
motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal 
ökning av aktiekapitalet med 9,4 procent. 

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
är att styrelsen behöver ökad flexibilitet att, tillsammans 
med eller utan finansiering med lånat kapital, snabbt 
kunna agera i fråga som tillför Svolder ytterligare förvalt-
ningskapital. Bemyndigandet förutsätter att: 

1. Svolders värdepappersportfölj – i förekommande fall  
 genom utnyttjande av kontant likvid för nyemitterade  
 aktier – i anslutning till en emission tillförs tillgångar i  
 form av aktier eller aktierelaterade instrument som är,   
 eller som av Svolders styrelse inom tolv månader  
 bedöms vara, noterade på NASDAQ OMX Stockholm.  

2.  kurssättningen av emitterade aktier lägst ska baseras  
 på Svolders substansvärde, beräknat enligt vedertagna  
 redovisningsprinciper för noterade investmentbolag,  
 så att en utspädning av substansvärdet per aktie inte  
 kommer att ske. 

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt förslaget 
ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare 
med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rös-
terna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om  
bemyndigande för styrelsen att besluta om 

förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa års-
stämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera 
tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ 
OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande 
till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier 
på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på 
NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta 
om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att be-
talning ska kunna ske med annat än pengar. Återköp får 
ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) pro-
cent av samtliga aktier i Svolder. 

Syftet med ovanstående bemyndigande är att ge sty-
relsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders 
kapitalstruktur och att möjliggöra, helt eller delvis, för-
värvsfinansiering genom betalning med egna aktier och 
därmed underlätta förvärv.

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt försla-
get ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare 
med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rös-
terna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Punkt 16 – Styrelsens förslag om  
ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på ett antal 
punkter. I huvudsak innebär förslaget: att bestämmelsen 
om när registrering av omvandling av A-aktier till B-ak-
tier ska ske och när omvandlingen är verkställd anpassas 
till terminologin i aktiebolagslagen (§5 st 3), att möjlighe-
ten att utse suppleanter tas bort (§6), att tid för utfärdande 
av kallelse till bolagsstämma anges genom hänvisning till 
aktiebolagslagen i stället för att som nu uppställa vissa 
tidsramar för olika stämmor (§8 st 1), att sätt för kallelse 
till bolagsstämma förenklas och sker genom Post- och 
Inrikes Tidningar och på Svolders webbplats samt med 
annons i Dagens Industri om att kallelse skett (§8 st 2), att 
bestämmelsen om att röstberättigad får rösta för det fulla 
antalet av honom ägda och företrädda aktier tas bort som 
obehövlig (§10), att bestämmelser i likvidationsparagra-
fen som avser historiska förhållanden rensas bort (§12), 
samt att följdändringar i anledning av ovanstående samt 
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Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets till-
gångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens 
utgång och när alla kända skulder har betalats kan återstå-
ende tillgångar utskiftas till aktieägarna, med undantag 
för belopp motsvarande bland annat tvistiga fordringar 
och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag avger 
denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor 
och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman ska 
fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvida-
torn lagt fram slutredovisning är bolaget upplöst. 

Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio 
månader, till stor del pga. den obligatoriska kallelseperio-
den på sex månader. 

Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är 
behäftat med stor osäkerhet. Svolders veckovis publicerade 
substansvärde kan utgöra utgångspunkt. Substansvärdet 
beräknas utifrån marknadsvärden av underliggande vär-
depappersinnehav. Resultatet av en försäljning av samtli-
ga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge 
och utveckling, graden av underliggande aktiers omsätt-
ningsbarhet samt tiden under vilken försäljning ska ske. 
Om ett antal negativa faktorer samverkar under likvida-
tionen kan storleken på skifteslikviden, vilken också ska 
belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre 
än det substansvärde som utgjort utgångspunkt. 

Punkt 10 – Fastställande av arvoden  
åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgöra 
770 000 kronor, att fördelas med 220 000 kronor till 
ordförande och med 110 000 kronor till var och en av 
de övriga ledamöterna samt att revisorerna ersätts enligt 
godkänd räkning.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseleda-
möter och suppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska 
uppgå till sex (utan suppleanter) för tiden intill nästa års-
stämma.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter  
och styrelsesuppleanter; 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna 
Christer Dahlström, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam 
och Rolf Lundström samt nyval av Caroline Sundewall 
och Peter Norman som styrelseledamöter. 

Caroline Sundewall, f 1958, civilekonom och driver 
sedan 2001 konsultverksamhet i eget bolag. Hon är sty-
relseledamot i Electrolux AB, Haldex AB, TeliaSonera 
AB, Tradedoubler AB, Lifco AB, Pågengruppen AB samt 
Ahlsell AB. Sundewall har tidigare bland annat varit re-
daktör på Finanstidningen och Sydsvenska Dagbladet 
samt business controller på Ratos AB. Peter Norman,  
f 1958, fil. kand. och idag VD för Sjunde AP-fonden. Han 
har tidigare bl a varit ordförande i Carnegie Investment 
Bank, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning och direk-
tör på Sveriges Riksbank. Norman är vice ordförande i 
Kärnavfallsfonden och ledamot av Kammarkollegiets 
fonddelegation. 

Valberedningen föreslår också att Karin Kronstam 
omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Beslut om valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämma 20 november 2008 
har en valberedning utsetts bestående av Karin Kronstam, 
Christoffer Lundström, Mats Andersson och Gunnar 
Ek. Valberedningens ledamöter har meddelats i Svolders  
delårsrapport för nio månader. Ordförande har varit 
Christoffer Lundström. 

Valberedningen föreslår att valberedningen ska be-
stå av fyra ledamöter och att årsstämman ska uppdra åt 
styrelsens ordförande att kontakta de större aktieägarna 
och i samråd med dessa utse ledamöter, att jämte styrel-
sens ordförande, utgöra en valberedning. Urvalet av ak-
tieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarför-
teckning per 31 mars 2010. Valberedningen utser inom 
sig en ordförande. Valberedningens sammansättning 
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 
2010. Information om valberedningens sammansättning 
ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.
se). I händelse av att ledamot av valberedningen avgår el-
ler är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande 
ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig 
ersättare till valberedningen för återstående mandatpe-
riod. I händelse av att ledamot eller den ägare ledamo-
ten representerar vid tidpunkten för valberedningens 
sammanträden inför kommande årsstämma väsentligt 
minskar sitt ägande i Svolder ska valberedningen inom 
sig besluta huruvida valberedningens sammansättning 
ska ändras. Eventuella förändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras omedelbart. Valbe-
redningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valbe-
redning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser fram-
tagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag 
till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag 
till arvode till styrelse och revisorer. Valberedningen ska 
ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda 
utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valbered-
ningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning 
från Svolder. 

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndi-
gande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga 
Svolders styrelse att intill nästkommande årsstämma vid 
ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-
aktier till nyteckning. Emission ska få ske med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan be-
stämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. 
Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd 
av bemyndigandet ska inte överstiga 12 000 000 kronor, 
motsvarande 1 200 000 B-aktier, och utgör en maximal 
ökning av aktiekapitalet med 9,4 procent. 

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
är att styrelsen behöver ökad flexibilitet att, tillsammans 
med eller utan finansiering med lånat kapital, snabbt 
kunna agera i fråga som tillför Svolder ytterligare förvalt-
ningskapital. Bemyndigandet förutsätter att: 

1. Svolders värdepappersportfölj – i förekommande fall  
 genom utnyttjande av kontant likvid för nyemitterade  
 aktier – i anslutning till en emission tillförs tillgångar i  
 form av aktier eller aktierelaterade instrument som är,   
 eller som av Svolders styrelse inom tolv månader  
 bedöms vara, noterade på NASDAQ OMX Stockholm.  

2.  kurssättningen av emitterade aktier lägst ska baseras  
 på Svolders substansvärde, beräknat enligt vedertagna  
 redovisningsprinciper för noterade investmentbolag,  
 så att en utspädning av substansvärdet per aktie inte  
 kommer att ske. 

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt förslaget 
ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare 
med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rös-
terna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om  
bemyndigande för styrelsen att besluta om 

förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa års-
stämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera 
tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ 
OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande 
till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier 
på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på 
NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta 
om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att be-
talning ska kunna ske med annat än pengar. Återköp får 
ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) pro-
cent av samtliga aktier i Svolder. 

Syftet med ovanstående bemyndigande är att ge sty-
relsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders 
kapitalstruktur och att möjliggöra, helt eller delvis, för-
värvsfinansiering genom betalning med egna aktier och 
därmed underlätta förvärv.

För att beslut om styrelsebemyndigande enligt försla-
get ska vara giltigt krävs att beslutet biträtts av aktieägare 
med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rös-
terna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Punkt 16 – Styrelsens förslag om  
ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på ett antal 
punkter. I huvudsak innebär förslaget: att bestämmelsen 
om när registrering av omvandling av A-aktier till B-ak-
tier ska ske och när omvandlingen är verkställd anpassas 
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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 styrelsens 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
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