
 

 

STYRELSENS FÖRSLAG  -  ÅRSSTÄMMA 2011 

ALLTELE ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) 

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman 2011 i AllTele Allmänna Telefonaktiebola-

get (publ) (”AllTele”). 

 

UTDELNING 

Bolagets styrelse har antagit en utdelningspolicy för bolaget. AllTele bör kunna dela ut mel-

lan 40 – 60 procent av nettoresultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock 

beakta genomförandet av bolagets strategi, bolagets finansiella ställning samt övriga eko-

nomiska mål och eventuella lånevillkor.  

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår till årsstämman 2011 att bolaget lämnar 

en utdelning med 3.260.024 kronor motsvarande 30 öre per aktie samt att 2.445.957 kronor 

av årets resultat balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 1 juni 2011. Un-

der förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktö-

rens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 8 juni 2011. Resterande belopp av den dis-

ponibla medel, 95 454 030 kronor, föreslås att överföras i ny räkning.  

Den föreslagna utdelningen om 3 260 Tkr utgör 3 procent av moderbolagets eget kapital per 

balansdagen och 3 procent av koncernens egna kapital. Den sänker koncernens soliditet från 

40 procent till 39 procent och moderbolagets soliditet från 47 procent till 46 procent. Solidi-

teten är, mot bakgrund av att verksamheten fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. 

Moderbolaget och koncernens skuldsättningsgrad är låg och påverkas marginellt av den fö-

reslagna utdelningen. Såväl moderbolaget som övriga i koncernen ingående bolag bedöms 

också kunna upprätthålla en god likviditet även efter en utdelning enligt styrelsens förslag. 

Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget eller övriga i 

koncernen ingående bolag från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt, ej heller 

att fullgöra erforderliga investeringar samt att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de 

krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets 

och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolide-

ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Styrelsen föreslår för tiden från årsstämma 2011 om följande riktlinjer gällande ersättning till 

verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget.  

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

ner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Rörlig ersättning skall vara kopplad till den 
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omsättnings- och/eller resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i 

förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i för-

hållande till den fasta lönen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga 

ersättningen har en fastställd övre gräns och får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta 

årslönen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kom-

bination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden ska 

normalt vara tre - sex månader från befattningshavarens sida och från bolagets sida vanligt-

vis tre - sex månader. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller att verkställande 

direktören har en uppsägningstid på sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäll-

er en uppsägningstid på sex månader. Bolaget äger rätt att träffa avtal med verkställande 

direktören och ledande befattningshavare om att dessa under vissa förutsättningar ska kun-

na erhålla särskild engångsersättning i händelse av en väsentlig ägarförändring i bolaget 

motsvarande maximalt 85 procent av fem fasta årslöner att utbetalas med en sextiondel per 

månad under högst fem år.  

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga 

och konkurrenskraftiga ersättningar för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla 

kompetenta ledande befattningshavare.  

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bereds i sty-

relsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. 

Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet 

och prestation vägas in.  

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i bolagets 

ledning. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt 

för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om 

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

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-

spädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 7,77 procent baserat på befintliga 

(10 866 746) 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. 


