
 

STYRELSENS FÖRSLAG  -  ÅRSSTÄMMA 2010 

ALLTELE ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) 

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman 2010 i AllTele Allmänna 

Telefonaktiebolaget (publ) (”AllTele”). 

 

UTDELNING 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009. 

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om i huvudsak följande riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare. Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i 

bolaget marknadsmässiga ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om er-

sättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till er-

sättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. 

Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmå-

ner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om 

styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. 

FÖRSLAG OM ANPASSNING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING 

Styrelsen föreslår en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 8 om sättet för kal-

lelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2011. 

Föreslagen lydelse § 8: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och 

Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 

Dagbladet.” 

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat 

av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebo-

lagslagen. 

FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att före näst-

kommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas 

företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning 

eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan ut-
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spädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 9,18 procent baserat på befintliga 

(9.888.200) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till 

marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.  

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i sam-

band med förvärv av bolag eller rörelser. 


