STYRELSENS I ELTEL AB (PUBL) FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID
ÅRSSTÄMMAN DEN 7 MAJ 2019 (PUNKTERNA 9, 15, 16, 17)
Punkt 9: Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
Punkt 15: Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.
Eltels övergripande mål är att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig och marknadsmässig
ersättningsnivå som består av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningskomponenter. Ersättningen
ska bestämmas i förhållande till ansvarsområde, arbetsuppgifter, kompetens och prestation.
Den fasta ersättningen ska motsvara och kompensera för ett engagerat ledningsarbete på en hög professionell
nivå som skapar värde för Eltel. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på förutbestämda och mätbara
finansiella mål som rekommenderas av ersättningskommittén och slutligen bestäms av styrelsen.
Pensionsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga i förhållande till de villkor som
generellt gäller för motsvarande befattningshavare. Eltels högsta ledning utgörs av ett internationellt team
med medlemmar från flera olika länder, vilket innebär att pensionsvillkoren uppvisar vissa skillnader på
nationell nivå. Ledande befattningshavare kan komma att erbjudas långsiktiga incitamentsprogram med
marknadsbaserade villkor.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvikelse.
Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning
med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om nyemission av aktier motsvarande en utspädning
om sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt
sätt säkerställa finansiering av bolagets strategi samt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som
betalningsmedel i samband med förvärv av företag eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra,
eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till
sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Grunden för fastställelse av emissionskursen ska vara i enlighet
med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för emissionen.
För giltigt beslut enligt punkten 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna
aktier i bolaget
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget är
noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
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Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant
betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt
sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag
eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med
anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Syftet med
bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att möjliggöra en kontinuerlig anpassning av bolagets
kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Grunden för fastställelse av köpeskillingen ska
vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelsen.
För giltigt beslut enligt punkten 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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