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Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl 17.00  
Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping 

 
 
            Dagordning 
 
 
1. Stämmans öppnande 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
 Valberedningens förslag: Sture Öster 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
4. Godkännande av dagordning 
 
5. Val av två justeringsmän 

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Anförande av verkställande direktören 
 
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning 
 och koncernrevisionsberättelse för år 2008. (Bilaga A) 
 
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern- 
 resultaträkningen och koncernbalansräkningen 
 
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
 (Bilaga B) 
 
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
 direktören 
 
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 Valberedningens förslag: Sex ordinarie ledamöter och en suppleant 

13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor 
Valberedningens förslag: Arvode till styrelsen ska utgå med 600 000 kronor (650 000) att 
fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter 
som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleant som ej är anställd i 
bolaget. Något speciellt arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorn ska utgå enligt 
räkning. 
 
 
 
 
 
 
  
 



    

  2(2) 

 
 
 
    

14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 
 Valberedningens förslag styrelseledamöter: Omval av ordinarie ledamöterna  
 Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Erik Löwenadler och Lars 

Spongberg. Nyval av Thomas Öster. 
 Valberedningens förslag styrelsesuppleant: Omval av Bo Nilsson. 
 

Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande. 
 

15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
(Bilaga C) 

 
16. Förslag till beslut om valberedning (Bilaga D) 
 
17. Stämmans avslutande 
 
  
 Presentation av ”Årets medarbetare” i koncernen 
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Bilaga B 

 
 
 
Punkt 10 
Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning vid årsstämma i  
Elos AB den 29 april 2009 i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen  
 
Elos utdelningspolicy är att utdelningen skall baseras på koncernens resultatutveckling med 
beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga 
målsättningen är att utdelningen skall ha en jämn utveckling och uppgå till cirka 30 procent 
av resultatet efter skatt. 
 
För verksamhetsåret 2008 har styrelsen föreslagit att utdelningen skall uppgå till 1:50 kronor 
per aktie, totalt 9 076 tkr.  
 
Art och omfattning av den verksamhet som Elos bedriver framgår av årsredovisningen. Den 
verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som kan antas förekomma i de 
branscher koncernen verkar i.  
 
Koncernens soliditet uppgick på balansdagen till 34,9 procent. Soliditeten på balansdagen 
justerad för den föreslagna utdelningen uppgick till 33,8 procent. 
 
Den föreslagna utdelningen påverkar inte möjligheterna till att genomföra de investeringar 
som bedöms som önskvärda. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan 
bedömning än att koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att koncernen kan förväntas 
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. 
 
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 
styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksam-
hetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna 
kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
 
I moderbolagets egna kapital ingår på balansdagen inga belopp som beror på att finansiella 
tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14a § årsredovis-
ningslagen. 
 
 
Lidköping den 20 februari 2009  
 
 
Styrelsen 
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Bilaga C 

 
 
 
Punkt 15 
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 
 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående 
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag 
står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan 
ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av 
ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. 
 
Riktlinjerna skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i 
koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktören, teknisk chef och 
ekonomichef samt verkställande direktören för respektive dotterbolag i koncernen. 
Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall 
ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. 
 
Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande 
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall 
bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga 
ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens 
totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan 
utgöra maximalt 40 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att 
dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år. 
 
Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan 
anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex 
månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För 
verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tjugofyra månader. 
Avräkning skall ske mot andra inkomster under uppsägningstiden. 

 
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. 
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Bilaga D 

 
 
 
Punkt 16 
Styrelsens förslag till beslut om valberedning 
 
 
Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en 
representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år 
samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i  
valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till  
röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina  
aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares 
representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större  
aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre  
aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på  
bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. 
 
Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2010: 
-  val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelse- 
   ledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande fall val 
   av revisorer  
   
-  beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna. 
  


