Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla
rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara relaterad till resultatet på koncernnivå
och inom det individuella ansvarsområdet, samt andra förmåner. För närvarande föreligger
överenskommelse med VD, VP Sales and Marketing och COO om bonusersättning.
Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. För närvarande föreligger ett incitamentsprogram i form
teckningsoptioner beslutade av årsstämman 2013. 2013-års incitamentsprogram omfattar 26 400 000
teckningsoptioner som tecknades av bolagets nyckelpersoner under 2013 och som förfaller under maj
2016.
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Bilaga 4
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:
Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en
valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per
den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon
av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot
skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktie-innehavet.
Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av
valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en
ordförande.
Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.
Detta förslag är fullständigt.

Bilaga 5
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att fram till nästa årsstämma bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler
och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen
skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall också kunna fatta
beslut om vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie innan teckningstiden börjar löpa.
Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet B-aktier
totalt ökar med maximalt 50 000 000, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna
uppgående till ca 9,7 procent om incitamentsprogrammet 2013, beslutat av årsstämman den 22 april
2013, utnyttjas till fullo.
Emissionsbemyndigandet skall användas i samband med förvärv eller organisk tillväxt. Detta förslag
är fullständigt.
Beslut enligt förslaget skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

