










Förslag till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ) 

den 21 mars 2018 kl. 16.00 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av: 

(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen; och  

(b) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen  

8. VDs anförande och frågestund 

9. Beslut om: 

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning; och 

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

10. Redogörelse för valberedningens arbete 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

12. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter 

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: 

(a) omval av Andrew Barron till styrelseledamot; 

(b) omval av Monica Caneman till styrelseledamot; 

(c) omval av Thomas Ekman till styrelseledamot; 

(d) omval av Eva Lindqvist till styrelseledamot; 

(e) omval av Anders Nilsson till styrelseledamot; och 

(f) omval av Andrew Barron till styrelseordförande. 

15. Val av revisor 
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16. Beslut om valberedning 

17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

18. Styrelsens förslag till beslut om 

(a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier; och 

(b) ökning av aktiekapital genom fondemission. 

19. Stämmans avslutande 

 



Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att anta följande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Com Hem.  

Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Com Hem ska vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla 
nyckelpersoner. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa 
strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande 
befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.  

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig 
ersättning (STI) som årligen utbetalas kontant och som är knuten till för Com Hem uppnådda 
finansiella mål och/eller individuella prestationsmål, samt långsiktiga aktiebaserade eller 
aktierelaterade incitamentsprogram (LTI), utöver pension och andra sedvanliga förmåner.  

• Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och 
ansvarsområde. Den fasta lönen ska ligga till grund för alla STI. Den fasta lönen ska 
ses över årligen.  

• STI ska baseras på resultat i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella, 
mätbara samt kopplade till Com Hems finansiella resultat och/eller till specifika 
prestationer (individuella mål). VD har ett årligt STI mål om 75 procent av den fasta 
lönen. För det fall de finansiella målen i budgeten och/eller de individuella målen 
väsentligen överträffas, kan VDs STI uppgå till maximalt 169 procent av den fasta 
lönen, förutsatt styrelsens godkännande. Övriga ledande befattningshavare har ett 
årligt STI mål om upp till 50 procent av den fasta lönen.  För det fall de finansiella 
målen och/eller de individuella målen väsentligen överträffas kan övriga ledande 
befattningshavares STI uppgå till maximalt 113 procent av den fasta lönen.  

• Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst tre år. LTI-program ska vara 
baserade på aktier eller aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsiktiga 
incitament kopplade till Com Hems utveckling. Varje aktiebaserat LTI ska förutsätta 
godkännande av aktieägarna innan lansering.  

• Övriga förmåner kan utgöras av tjänstebil, sjukförsäkring och andra sedvanliga 
förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.  

• Ledande befattningshavare ska erbjudas individuella pensionsplaner uppgående till 
maximalt 30 procent av den fasta lönen alternativt i enlighet med ITP (kollektiva 
pensionsplaner). Ledande befattningshavare som är bosatta utomlands kan, om det 
godkänns av styrelsen, erbjudas pensionslösningar som betalas kontant motsvarande 
den premie som annars skulle erläggas till försäkringsbolag. 

• I händelse av uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för VD och övriga 
ledande befattningshavare vara maximalt 12 månader.  

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, får styrelsen frångå riktlinjerna.  

Dessa riktlinjer för ersättning skall inte längre tillämpas om den pågående fusionen mellan 
bolaget och Tele2 AB (publ), varigenom bolaget kommer att absorberas av Tele2 AB (publ), 
genomförs. 
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Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom 
indragning av egna aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning 
av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas 
enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskning av aktiekapitalet ska ske 
med 4 887 399,06 kronor genom indragning av 4 300 000 aktier. 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan 
inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget 
samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande 
det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att 
varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. 

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt 
ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom 
en fondemission med ett belopp motsvarande 4 887 399,06 kronor, vilket motsvarar beloppet 
som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. 
Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från 
fritt eget kapital.  

Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 18 a)-b) ovan ska antas som ett gemensamt 
beslut. För giltigt beslut enligt 18 a)-b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana 
justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos 
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för 
verkställande av besluten 
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