






 

 

 
Bilaga 3 till protokoll från årsstämma 
 

 
  
STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2015 I SOTKAMO SILVER AB (publ) TILL 
RIKTLINJER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING 
  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning.  
 
Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear den 31 augusti 2015 innehar flest antal 
aktier och röster ska efter samråd med de tre därefter största ägarna utse en valberedning om 
tre personer. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med 
delårsrapporten för det tredje kvartalet 2015.    
 
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet 
styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild 
arvodering av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen framlägga förslag om styrelsens 
respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. 
 
Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att 
ny valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller 
sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska ersättare 
utses i enlighet med sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar 
i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats.  
 
Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman. 
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk 
kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och Bolaget ska på begäran av 
valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, 
för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga 
kostnader för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att 
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 
 
Stockholm i februari 2015  
 
 
STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AB (publ)  
 



 

 

 
Bilaga 4 till protokoll från årsstämma 
 
 
STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2015 I SOTKAMO SILVER AB (publ) TILL 
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN 
 
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 
överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2014.  
 
Förslaget innebär huvudsakligen att Bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare 
marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. Med bolagsledning och ledande befattningshavare avses 
verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningen till 
bolagsledningen ska kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) 
pensionsförmåner, (iv) sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska kunna utgå baserat på 
uppnådda resultatmål för Bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilde 
befattningshavaren. Den rörliga lönen ska maximalt kunna uppgå till 25 procent av den fasta 
grundlönen. Pensionsförmån ska vara premiebaserad och kunna uppgå till 20 procent av 
grundlönen. 
 
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna 
riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl till det. 
 
Stockholm i februari 2015  
 
 
STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AB (publ) 
 



 

 

 
Bilaga 5 till protokoll från årsstämma 
 
 

 
 
STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN DEN 23 MARS 2015 I SOTKAMO SILVER 
AB (publ) TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER, 
EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram 
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 
besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
 
Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier i Bolaget som 
sammanlagt högst motsvarar en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första 
emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tio (10) procent av det totala antalet 
utestående aktier i Bolaget. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i 
övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 
15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma 
villkoren för nyemission eller emission.  
 
Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 
 
Stockholm i februari 2015  
 
 
STYRELSEN I SOTKAMO SILVER AB (publ) 
 
 
 


