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Protokoll fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i 
Dalstorp AB (publ.) den 28 april 2021 
       
 
Närvarande:         
Enligt bilaga 1 
. 
 
 
      § 1 
Styrelsens ordförande Anders Wassberg öppnade stämman.  Stämman sker i form av enbart 
poströstning och Anders Wassberg utsågs att leda densamma. Styrelsen har utsett Mats Lundmark 
till protokollförare. 
 
      § 2 
Röstlängden, inkomna giltiga poströster, sammanställdes i enlighet med bilaga 1 och godkändes 
röstlängden såsom gällande vid stämman. 
 
Det antecknades att aktieägarna enligt bolagsordningen var röstberättigade för fulla antalet ägda 
aktier. Vid stämman var 57,3 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade. Då stämman 
skett via poströstning skall det Enligt Lag 2020:198 redovisas  
 
‐Antalet röster för och emot förslaget till beslut 
‐Antalet röster som aktieägaren upptagen i röstlängden avstått från att avge 
‐Antalet aktier som det avgetts röster för 
‐Den del av aktiekapitalet som dessa röster representerar 
 
Ovanstående redovisas i detalj i bilaga 2. 

 
      § 3 
Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna förslaget till dagordning. 
 
      § 4 
Sune Svedberg och Magnus Hegdal utsågs att justera dagens protokoll. 
 
      § 5 
Kallelse till stämman har införts i Post och Inrikes Tidningar den 26 mars och i Svenska Dagbladet den 
29 mars och funnits på bolagets hemsida från den 6 april 2021. 
 
Stämman har enligt omröstning enhälligt förklarats vara behörigen sammankallad.  
 
      § 6 
Verkställande direktören Per‐Arne Andersson har lämnat en redogörelse avseende verksamhetsåret 
2020. Redogörelsen finns presenterad på hemsidan sedan den 23 april. 

 
I kallelsen har aktieägarna erhållit möjligheten att utöva rätten till upplysningsplikt. Ingen sådan 
begäran har inkommit. 
     

§ 7 
Då bolagets årsredovisning hållits tillgänglig på hemsidan från 7 april 2020 och att andra 
stämmohandlingar funnits på hemsida såväl som utsänts till de aktieägarna som begärt detta, ansåg 
stämman att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 var 
föredragen för såväl moderbolaget som koncernen. 
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Revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen, revisorns yttrande avseende 
bolagsstyrningsrapport samt yttrande om att principer och riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare, som beslutades på årsstämman 2020, har följts. Handlingarna har funnits på 
hemsidan sedan den 6 april för alla aktieägare att ta del av. 
 
      § 8 
Stämman beslutade att: 
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 
 
b) fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att överkursfond på 990 Tkr, 
balanserade vinstmedel om 31 134 Tkr och årets resultat 28 985 Tkr, totalt 61 110 Tkr, skall 
disponeras på följande sätt: 
 

  till aktieägarna utdelas  
1,25 kr per aktie   26 453 Tkr 

  i ny räkning överföres  34 657 Tkr 
  Summa  61 110 Tkr 
 
 
c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen avseende 
verksamhetsåret 2020. Det noterades till protokollet att beslutet var enhälligt. 
 

§ 9 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen 2021 ska bestå av sex ordinarie 
styrelseledamöter inklusive ordföranden och inga suppleanter samt en ordinarie revisor och inga 
revisorssuppleanter.  
 
      § 10 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvode skall utgå till de av årsstämman valda 
ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med totalt 1 715 Tkr, varav 450 Tkr till 
styrelsens ordförande, 225 Tkr till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. 
Utskottsarvoden skall utgå med 100 Tkr till revisionsutskottet och 40 Tkr till ersättningsutskottet. 
Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. 
 
      § 11 
På bolagets hemsida och av årsredovisningen framgår vilka uppdrag som styrelseledamöterna har i 
andra bolag.  
 
Valberedningens förslag till stämman : Valberedningen föreslog att till ordförande välja Anders 
Wassberg. Till styrelseledamöter föreslogs omval av Jan Svensson, Ingrid Osmundsen och Anders 
Wassberg, Susanne Lithander och Kristoffer Väliharju samt nyval av Joachim Frykberg.  
 
Stämman beslutade att till tiden intill nästa årsstämma till styrelseordförande välja Anders Wassberg 
och till styrelseledamöter omvälja Jan Svensson, Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander och Kristoffer 
Väliharju samt nyval av Joachim Frykberg 
 
Härutöver kommer i styrelsen att ingå två av personalen utsedda styrelseledamöter. 
 
Revisorer under 2020 har varit Ernst & Young AB. På grund av rotationsregler för revisionsuppdrag så 
föreslår Valberedningen att välja Deloitte AB för 2021.  
   
Stämman beslutade att, för 2021, till revisorer välja Deloitte AB. Huvudansvarig blir Auktoriserad 
revisor Maria Ekelund, från Deloitte. 
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§ 12
Valberedningen har under 2020 bestått av, Johan Wester ordförande, och ledamöterna Bengt 
Belfrage, Fredrik Ahlin och Anders Wassberg.  

En aktiemajoritet har föreslagit oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas. 
Principerna innebär i korthet att valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de 
tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall 
utgöra valberedning. Det fullständiga förslaget har funnits på bolagets hemsida från den 6 april 2021. 

Stämman beslutade att anta oförändrade principer för hur valberedning skall inrättas i enlighet med 
bilaga 3. 

§ 13
Styrelsens förslag till policy för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare fastställdes av stämman i enlighet med bilaga 4. 

§ 14
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i 
förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier. 

Stämmans beslut innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om 
apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för 
emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Fullt 
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och 
rösterna.  Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

§ 15
Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2021 beslutar om 
införande av ett aktierelaterat incitamentsprogram (”LTIP 2021”) för ca 15 ledande befattningshavare 
och andra nyckelpersoner inom Svedbergs-koncernen (”Deltagarna”), att implementeras efter 
årsstämman, innefattande emission och efterföljande överlåtelse av högst 411 500 teckningsoptioner. 
Avsikten med LTIP 2021 är att på ett enkelt sätt erbjuda Deltagarna möjlighet att ta del av en 
värdetillväxt som är relaterad till och beroende av den långsiktiga värdetillväxten för Svedbergs 
aktieägare och som Deltagarna medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är till fördel för 
Bolaget och aktieägarna att Deltagarna på detta vis ges ett personligt ägarengagemang i Bolaget. 
Programmets uppbyggnad med upp till fem års löptid för teckningsoptionerna bedöms bidra till 
uppfyllandet av Bolagets långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella mål. 
Stämman beslutade att godkänna det förslag på optionsprogram som styrelsen föreslagit. 
Optionsprogrammet innebär att maximalt  

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 
2021/2026 avseende nyteckning av aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)”, Bilaga 5. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 





Röstlängd
No orgnr/pnr Namn Antal AKB Ombud Kommentar Innehav Röster/ Ankom FM Röstat Röster % %AK
1 556556-2807 F BALLINGSLÖV INTERNATIONAL AB 5400000 Magnus Hegdahl 25,472 % 25,472% 2021-04-19 J X 5400000 44,4% 25,5%

2 F NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND 2846203 Erik Durhan 13,425 % 13,425% 2021-04-20 J X 2846203 23,4% 13,4%

3 516401-8102 F IF SKADEFORSAKRING AB 2427790 Fredrik Ahlin 11,452 % 11,452% 2021-04-09 J X 2427790 20,0% 11,5%

4 556627-8155 F STENA ADACTUM AB 750000 Magnus Hegdahl 3,538 % 3,538% 2021-04-19 J X 750000 6,2% 3,5%

5 D SVEDBERG, SUNE 430000 2,028 % 2,028% 2021-04-20 X 430000 3,5% 2,0%

6 NORDEA 1 SICAV 228514 Erik Durhan 1,078 % 1,078% 2021-04-22 X 228514 1,9% 1,1%

7 980416-3930 F Andeas Arvidsson 500 0,002 % 0,002% 2021-04-16 X 500 0,0% 0,0%

8 600513-5634 F Tony Arvidsson 11794 0,056 % 0,056% 2021-04-16 X 11794 0,1% 0,1%

9 700102-2479 F Per-Arne Andersson 23000 0,108 % 0,108% 2021-04-13 X 23000 0,2% 0,1%

10 860712-6912 F Erik Thörn 3000 0,014 % 0,014% 2021-04-15 X 3000 0,0% 0,0%
11 620214-1674 F Mats Lundmark 900 0,004 % 0,004% 2021-04-13 X 900 0,0% 0,0%
12 790419-2478 F Henric Larsson 15000 0,071 % 0,071% 2021-04-19 X 15000 0,1% 0,1%

13 671006-5670 F Dan Pettersson 12041 0,057 % 0,057% 2021-04-19 X 12041 0,1% 0,1%

14 31418674 F M Cassöe Holding APS 0 FV-Ej Giltiga 0,000 % 0,000% 2021-04-19 X 0 0,0% 0,0%

15 680521-2450 F Thomas Elvlin 0 FV-Ej Giltiga 0,000 % 0,000% 2021-04-19 X 0 0,0% 0,0%

16 710319-9282 F Gitte Lundmark 0 FV-Ej Giltiga 0,000 % 0,000% 2021-04-19 X 0 0,0% 0,0%

17 610531-5508 F Anette Karlsson-Moqvist 0 FV-Ej Giltiga 0,000 % 0,000% 2021-04-15 X 0 0,0% 0,0%

Total Total 12148742 57,305 % 0,573053868 12148742 100,0% 57,3%
% 100%

Totalt antal aktier 21200000
Procent Giltiga Röster (Röstlängd) 57,3%

Övriga närvarande på Stämman
Anders Wassberg Ordförande

Övrigt
Notera att 4 stycken ogiltiga röster har inkommit då dessa ej följer instruktion om förvaltarregistrering



Punkt Antal Röster 
=Röstlängd

Antal Ja Antal 
Nej

Avstått Absolut
Ja

Vägt 
Röst % 

Ja

% av Tot
Aktiekapi-

tal
1. Val av ordförande vid stämman.
Val av Anders Wassberg 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
3. Framläggande och godkännande av dagordning. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

4. Val av en eller flera justeringspersoner. 0 -
Val av Magnus Hegdahl 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Val av Sune Svedberg 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

8a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernsresultaträkning och koncernbalansräkning. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

8b. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

8c. Avstämningsdag för eventuell utdelning. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
8d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Ansvarsfrihet för Ordförande Anders Wassberg 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

Ansvarsfrihet för ledamoten Jan Svensson 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Ansvarsfrihet för ledamoten Ingrid Osmundsen 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

Ansvarsfrihet för ledamoten Susanne Lithander 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

Ansvarsfrihet för ledamoten Kristoffer Väliharju 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

Ansvarsfrihet för personalrepresentanten Leif Dahl 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

Ansvarsfrihet för verkställande direktören Per-Arne Andersson 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 0 -
Val av Ordförande Anders Wassberg 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Val av ledamot Jan Svensson 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Val av ledamoten Ingrid Osmundsen 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Val av ledamoten Susanne Lithander 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Val av ledamoten Kristoffer Väliharju 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Val av ledamoten Joachim Frykberg 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
Val av revisorsbolag Deloitte AB 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
12. Val av valberedning. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%
13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade
nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget

13
13 0 -

100% 100% 57,3%

15. Incitamentsprogram till ledande befattningshavare 13 13 0 - 100% 100% 57,3%

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):
Ingen sådan begäran har inkommit.

‐Antalet röster för och emot förslaget till beslut Se respektive fråga ovan
‐Antalet röster som aktieägaren upptagen i röstlängden avstått från att avge ‐sammanlagt 0
‐Antalet aktier som det avgetts röster för 12148742
‐Den del av aktiekapitalet som dessa röster representerar 57,3%
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Förslag till årsstämman 2021 
 
Principer för inrättande av valberedning i Svedbergs i Dalstorp AB (”Bolaget”) 
 
Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt tre största 
aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. 
Identifikationen skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och 
förvaltarförteckningen samt avse de som per den 31 augusti är registrerade i eget namn eller ingår i 
en ägargrupp. Den aktieägare som har sina aktier i depå hos en utländsk förvaltare måste således 
omregistrera sina aktier i eget namn, så att det framgår vid identifikationen att aktieägaren är 
berättigad att delta i valberedningsarbetet. 
 
Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad bereda de tre röstmässigt 
största aktieägarna i Bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt 
största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i 
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.  
 
Namnen på de tre ägarrepresentanterna samt vilka aktieägare de företräder skall offentliggöras så 
snart valberedningen har utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ordförande i 
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den 
röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört 
kan ersättare inträda från samma aktieägare.  
 
Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti, men före det datum som 
infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga 
förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarna, framställer önskemål om att 
ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen 
besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i 
valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt 
fem ledamöter. 
 
Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. 
Valberedningen skall under denna tid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av 
svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall 
Bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att 
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 
 
Ovanstående föreskrifter angående Bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar 
annat. 
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Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare 2021 

Styrelsen föreslår att årsstämman den 28 april 2021 fattar beslut om följande riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare att gälla fram till årsstämman 2024 om inte 

omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare. 

Riktlinjerna omfattar VD, personer i ledningsgruppen samt dotterbolagens respektive VD. Ersättning 

som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare. 

Ersättning jämställs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva 

värdepapper från bolaget. De ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas inte av dessa 

riktlinjer. 

Riktlinjernas bidrag till affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

Affärsstrategin för bolaget är att vara den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader. Bolaget 

ska ha en lönsam tillväxt genom ett långsiktigt lönsamhetsmål om 15 procent EBITA-marginal. 

Koncernen ska genom effektiv bolagsstyrning driva självständiga, starka dotterbolag samt 

kontinuerligt utvärdera förvärv av kompletterande verksamheter. Koncernen ska vara den mest 

hållbara badrumsinredningskoncernen på de marknader där man verkar.  

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är för bolagets och 

aktieägarnas bästa utifrån ett lönsamhetsperspektiv då det bidrar till att motivera och behålla 

talangfulla och engagerade ledande befattningshavare. 

Ersättningspaketet ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa en 

god finansiell och hållbar utveckling. 

Till grund för bedömningen skall ligga uppdragets art, omfattning och ansvar samt kompetens och 

arbetsresultat. Resultaten skall avse såväl berörda personers resultat som företagets övergripande 

resultat och framtidsutsikter. 

Olika former av ersättning  

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön, rörlig kontantersättning, 

avgångsvederlag, pensionsförmåner samt övriga förmåner.  

Fast grundlön 

Ledande befattningshavare ska ha en fast kontant grundlön som är marknadsmässig utifrån varje 

positions betydelse för bolaget som helhet.  

Rörlig ersättning 

Utbetalning av rörlig ersättning kräver uppfyllelse av mål på Ebita-resultat, Ebita-marginal, 

omsättning eller bruttovinst, och ska kunna mätas under en period om ett år. Taket för den rörliga 

kontantersättningen för VD är att den högst får uppgå till 50 procent av den sammanlagda fasta 
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årliga kontantlönen. Taket för den rörliga kontantersättningen för ledande befattningshavare, 

förutom VD, är att den högst får uppgå till 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. 

Den rörliga ersättningen inkluderar semester- och pensionsersättning. 

Pensionsförmån 

Pensionen skall vara premiebaserad och följa ITP-planen alternativt uppgå till maximalt 30 procent av 

den fasta årliga kontantlönen.  

Övriga förmåner 

Ledande befattningshavare har även övriga förmåner såsom exempelvis friskvård och bilförmån. 

Upphörande av anställning 

Uppsägningstiden får vara högst 12 månader vid uppsägning från bolaget sida. Vi eventuell 

uppsägning av VD får avgångsvederlaget maximal uppgå till 12 månadslöner. Vi eventuell uppsägning 

av ledande befattningshavare utgår maximalt 12 månadslöner. Vid egen uppsägning är 

uppsägningstiden för VD 6 månader. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa 

ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter 

samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och 

styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som 

följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och innestående ersättning 

som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning 

och övriga anställdas ersättning att redovisas. 

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer 

Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i 

frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året 

avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera 

tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman 

enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till 

bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor 

närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i 

bolagsledningen. 

Frångående av riktlinjer för ersättning 

Styrelsen får frångå riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, om det i enskilda fall 

finns särskilda skäl för det. 
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Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter 

beaktats 

En översyn av riktlinjerna har gjorts med anledning av de nya innehållskraven i enlighet med 

Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 51–53 §§ samt 7 kap 61 §. Syftet med ändringarna i ABL är att 

säkerställa aktieägarnas möjlighet att påverka ramarna för ersättningen till ledande 

befattningshavare för att skapa en sund ersättningskultur som främjar bolagets långsiktiga intressen. 

Riktlinjerna utgör en ram inom vilken ersättningen till ledande befattningshavare ska hållas, avsikten 

är därmed inte att styrelsens beslutanderätt i ersättningsfrågor ska förändras mot tidigare riktlinjer. 

Riktlinjerna ska även i fortsättningen kunna utgöra en ram som styrelsen agerar inom. 

Förslaget överensstämmer i allt väsentlighet med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2019. 



 

 

 

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) 
 
Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 
2021/2026 och (B) överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare 
och andra nyckelpersoner i Svedbergs-koncernen (LTIP 2021) 
 
 
 
Bakgrund och motiv 
 
Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB AB (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2021 beslutar 
om införande av ett aktierelaterat incitamentsprogram (”LTIP 2021”) för ca 15 ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Svedbergs-koncernen (”Deltagarna”), att 
implementeras efter årsstämman, innefattande emission och efterföljande överlåtelse av högst 
411 500 teckningsoptioner. 
 
Avsikten med LTIP 2021 är att på ett enkelt sätt erbjuda Deltagarna möjlighet att ta del av en 
värdetillväxt som är relaterad till och beroende av den långsiktiga värdetillväxten för Svedbergs 
aktieägare och som Deltagarna medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är till fördel för 
Bolaget och aktieägarna att Deltagarna på detta vis ges ett personligt ägarengagemang i Bolaget. 
Programmets uppbyggnad med upp till fem års löptid för teckningsoptionerna bedöms bidra till 
uppfyllandet av Bolagets långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella mål. 
 
Styrelsens förslag till LTIP 2021  
 
Teckningsoptionerna i LTIP 2021 föreslås ges ut i en serie (serie 2021/2026). 
Teckningsoptionerna föreslås emitteras till det av Bolaget helägda dotterbolaget Svedbergs Bad 
AB (Tidigare Svedbergs Projekt AB), med efterföljande överlåtelse till Deltagarna till 
marknadsmässigt pris och enligt nedanstående tilldelningsprinciper. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en aktie av serie B i Bolaget. Priset vid överlåtelse av 
teckningsoptionerna ska fastställas av PricewaterhouseCoopers utifrån ett beräknat 
marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tiden för överlåtelsen med tillämpning av Black & 
Scholes värderingsmodell. 
 
För att genomföra LTIP 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslutar om (A) riktad 
emission av teckningsoptioner, och (B) överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2026 i 
enlighet med nedan. 
 
A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2026 
 
I syfte att genomföra LTIP 2021 föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad emission 
av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.  

 
1. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 411 500. 
 
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma Dotterbolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta 
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelanställda i Svedbergs-
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koncernen, enligt nedanstående principer. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över 
teckningsoptionerna på annat sätt. 

 
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.  

 
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2021, med rätt för styrelsen att 

förlänga tiden för teckning och betalning. Överteckning får inte ske. 
 

5. Varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) aktie av serie B i Bolaget. 
 
6. Teckningskursen vid nyteckning av aktier ska motsvara 110 procent av volymviktad 

genomsnittskurs för aktien på Nasdaq Stockholm under de fem (5) handelsdagar som 
närmast föregår dagen för teckning av teckningsoptionerna.   
 

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2024  – 
31 maj 2026.  
 

8. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan 
aktiekapitalet komma att öka med högst 514 375 kronor.  

 
9. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första 

avstämningsdag för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos 
Bolagsverket. 

 
10. För det fall teckningskursen vid nyteckning av aktier överstiger de tidigare aktiernas 

kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden. 
 

11. Teckningsoptionerna kan komma att bli föremål för omräkning enligt sedvanliga 
omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av 
aktier, företrädesemission eller liknande händelser. 

 
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 
serie 2021/2026 avseende nyteckning av aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)”, Bilaga 1. 

 
B. Överlåtelse av teckningsoptioner serie 2021/2026  
 
I syfte att genomföra LTIP 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att överlåtelse 
av teckningsoptioner sker från Dotterbolaget till Deltagarna på följande villkor.  
 
1. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 411 500 teckningsoptioner av serie 2021/2026.  

 
2. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma Deltagarna enligt följande riktlinjer: 
  



  3(4) 

 
Kategori Högsta antal per person  

VD 60 000  

CFO samt VD i dotterbolag (högst 4 personer)  37 000  

Övriga nyckelpersoner (högst 11 personer)                   18 500 

 
3. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet på 

teckningsoptionerna vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av 
PricewaterhouseCoopers med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell baserat på 
marknadsförhållandena vid överlåtelsetidpunkten. Beräkningen baseras på variablerna 
riskfri ränta, volatilitet, teckningsoptionernas löptid, förväntade aktieutdelningar under 
teckningsoptionernas löptid, börskursen vid överlåtelsetidpunkten och lösenpriset för aktier 
vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Baserat på en börskurs om 43 kronor, förväntas 
optionspremien uppgå till 5 kronor per option, baserat på rådande marknadsförhållanden 
vid tidpunkten för detta förslag. 
 

4. Överlåtelse av teckningsoptioner till de Deltagare som vid införandet av LTIP 2021 är 
anställda i Svedbergs-koncernen beräknas ske före 30 juni 2021. Överlåtelse till eventuellt 
tillkommande Deltagare (nyrekryteringar eller vid befordringar) får dock ske fram till och 
med årsstämman 2022, för att möjliggöra deltagande i LTIP 2021 för sådana tillkommande 
Deltagare.  
 

5. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska Deltagaren ingå hembudsavtal med Dotterbolaget, 
på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor. 

 
 

 

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett 
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner varigenom de erbjuds 
möjlighet att ta del av värdetillväxten i Bolagets aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens 
marknadsvärde vid emissionstidpunkten. 

Utspädning, kostnader m.m.  

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Om maximalt antal 
teckningsoptioner utnyttjas innebär detta en utspädning motsvarande ungefär 1,9 procent av 
Bolagets totala antal aktier efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.  

Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då teckningsoptionernas 
lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. 
Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella 
utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt 
resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer 
att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och 
därmed heller inga personalkostnader för Bolaget.  
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Bolagets kostnader för programmet kommer främst att bestå i begränsade kostnader för 
implementering och administration av Programmet. 

Förslagets beredning 

Det föreslagna programmet har beretts och beslutats av Bolagets styrelse i samråd med externa 
rådgivare och har förankrats med aktieägarna Stena Adactum AB, If Skadeförsäkring AB och 
Nordea Fonder.  

Bemyndigande  

Styrelsen föreslår styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten häri vid Bolagsverket och 
Euroclear. 
 
Majoritetskrav 
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 
 

 
Styrelsen i mars 2021 
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