Punkt 12 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr. 556363-2115 (“Bolaget”) föreslår att årsstämman
antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (oförändrade från föregående år).
Allmänt
Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa
Bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå
uppställda mål till för Bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde
befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor i förhållande till jämförbara noterade
bolag av likartad storlek inom samma bransch (”marknadsmässig”) anpassat till Bolagets
kostnader skall vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande
befattningshavare i Bolaget.
Fast lön
Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en
marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och
respektive befattningshavares särskilda kompetens.
Rörlig ersättning
Utöver fast lön skall marknadsmässiga rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas,
vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara
målkriterier med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt vara baserade på enkla
och transparenta konstruktioner.
I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de i dessa fall
bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och
individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets ekonomiska utveckling i
syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd
befattningshavares personliga utveckling. Målen för verkställande direktören fastställs av
styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören efter
tillstyrkande av styrelseordförande. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall
fastställas för varje verksamhetsår.
Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som
utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen avser.
Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant skall
styrelsen överväga att införa förbehåll som:

villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka
intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och

ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av
uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.
Pensionsförmåner
De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga samt individuellt
anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till
Bolagets kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.
Icke penningbaserade förmåner
De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och
dator) skall underlätta utförandet av arbetet och vara marknadsmässiga.
Avgångsvederlag m.m.
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Mellan Bolaget och verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om 6-18 månader.
Uppsägningstider för andra ledande befattningshavare skall normalt vara 3-12 månader.
Uppsägningslön och avgångsvederlag skall ej i något fall överstiga 18 månader.
Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

*****
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Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr. 556363-2115, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman
beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:
1. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 12 800 000 kronor och högst 51
200 000 kronor till lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor. Bolagsordningens §
4 får därmed följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor.”
2. Vidare föreslås även en teknisk ändring av Bolagets bestämmelse angående
avstämningsförbehåll på grund av nytt namn på lagen. Bolagsordningens § 14 får därmed
följande lydelse:
”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad
på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara
behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”
Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 14.1.
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två
tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om minsking av aktiekapitalet enligt
punkt 15.
*****
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Bilaga 14.1
Organisationsnummer 556363-2115
Antagen vid årsstämma den 26 april 2016.
BOLAGSORDNING

§l

Firma
Bolagets firma är ADDvise Group AB (publ).

§2

Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Verk samhet
Bolaget skall bedriva inredning av laboratorier med hyllsystem, bänkar, skåp och
skyddsventilation ävensom med medicinsk-teknisk utrustning såsom renrum och
klimatrum samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor.

§5

Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 800 000 och högst 51 200 000.

§6

Aktieslag
Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får
motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie
av serie B medför en tiondels (1/10) röst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av
serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast
av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av
serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på
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grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära
någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig
ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.
§7

Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant.

§8

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en ordinarie revisor och
suppleant.

§9

Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma
skall ske genom annons i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats; vid
tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall
uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen
före bolagsstämman.

§ 10

Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående
räkenskapsåret.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1
2
3
4
5
6

7

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
Beslut
a)
om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b)
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
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8
9
10
11

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och i förekommande
fall revisor
Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005: 551)
eller bolagsordningen

§ 11

Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall
antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).
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Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt
eget kapital
Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr. 556363-2115 (“Bolaget”) föreslår att årsstämman
beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 25 589 382,30 kronor från 28 432 647,00 kronor
till 2 843 264,70 kronor för överföring till fritt eget kapital. Skälet för styrelsens förslag till
minskningen av Bolagets aktiekapital är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna
kapitalet.
Minskningen genomförs utan indragning av aktier.
Minskningsbeslutet får verkställas först sedan Bolagsverket lämnat tillstånd för minskningen.
Styrelsen eller den styrelsen förordnar skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan
visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Minskningen är villkorad av att årsstämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkt
14.
Beslutet enligt denna punkt 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 16 - Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler/
teckningsoptioner/aktier
Styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr. 556363-2115, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman
ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den
bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport
och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.
Styrelsen eller den styrelsen förordnar skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan
visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Beslutet om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission 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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