




 

 
 

10 §  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
Föreslogs och beslutades att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter och inga 
suppleanter. 

 
 
11 §  Fastställande av arvode åt styrelsen, ersättningskommitté och revisorer 

Det föreslogs och beslutades, enligt förslag i kallelsen, att arvode till styrelsen utgår 
med sammanlagt 1 225 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens 
ordförande och vardera 175 000 kronor till övriga årsstämmovalda ledamöter med 
undantag av verkställande direktören, inget arvode till ersättningskommittén samt att 
revisorerna ersätts enligt löpande räkning.  
 
Representanten för Sveriges Aktiesparares Riksförbund ifrågasatte den procentuellt 
stora ökningen av styrelsens arvoden men höll samtidigt med valberedningens 
representant om att arvodena var i linje med, eller till och med under, andra 
börsnoterade bolags styrelsearvoden.   

 
 
12 §  Val av styrelseledamöter 

Det föreslogs och beslutades, enligt valberedningens förslag, omval av Jan 
Svensson, Gunnar Gremlin, Eric Hielte, Lotta Stalin, Per Borgvall och Sven 
Kristensson. Nyval av Ylva Hammargren som därefter presenterade sig för 
stämman.  
Jan Svensson förslogs dessutom av valberedningen och omvaldes till styrelsens 
ordförande. Aktiespararnas representant uttryckte önskemål om att det i kallelsen till 
stämman bör finnas en kort presentation av den som är aktuell för nyval.  
 
 

13 §  Val av revisorer 
 Det beslutades enligt förslag i kallelse om omval av det registrerade revisionsbolaget 

KPMG AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2012. Då auktoriserade revisorn 
Alf Svensson avgick efter avslutad mandatperiod valdes auktoriserade revisorn Dan 
Kjellqvist till huvudansvarig tillsvidare.  

 
 
14 § Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslaget återfanns i kallelsen och 
överensstämde med det beslut som fattades på årsstämman 2010 i enlighet med 
sidan 26-27 i Årsredovisningen. 

 
 
15 §  Beslut rörande valberedningen 
 Aktiespararnas representant önskade föra till protokollet att deras ståndpunkt är att 

valberedningen skall utses av årsstämman. Stämman beslutade dock att anta de 
instruktioner för valberedningens arbete som fanns i kallelsen. 

 
 
 








