
       

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOHN MATTSON 

FASTIGHETSFÖRETAGEN AB 

Aktieägarna i John Mattson Fastighetsföretagen AB, 556802-2858 (”John Mattson” eller 

”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 mars 2019 klockan 12.00 på John 

Mattsons kontor, Larsbergsvägen 10, 181 39 Lidingö. 

RÄTT ATT DELTA M.M. 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB 

förda aktieboken tisdagen den 5 mars 2019. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad 

fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av 

registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman 

sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den 

inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns bilagt 

till denna kallelse. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två protokolljusterare. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. 

7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, och 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 

10. Val av styrelse och revisor. 

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

12. Beslut om principer för utseende av valberedning. 

13. Beslut om byte av bolagskategori  

14. Beslut om uppdelning av Bolagets aktier 

15. Beslut om antagande av ny bolagsordning 

16. Stämmans avslutande 

  



 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Förslag till disposition av Bolagets resultat (punkt 7 b)) 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att årets resultat ska 

balanseras i ny räkning.  

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen  

och revisorn och val av styrelseledamöter och revisorer (punkterna 8–10) 

• Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter.  

Bolaget ska ha en (1) ordinarie revisor med en (1) suppleant.  

• Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 355 000 

kronor till styrelsens ordförande och 155 000 kronor till var och en av övriga 

stämmovalda ledamöter. 

• Arvode till ledamöter i styrelsens revision-och finansutskott ska utgå med 50 000 kronor 

till utskottets ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter. 

• Inget arvode ska utgå för arbete i styrelsens ersättningsutskott. 

• Arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. 

• Anders Nylander, Christer Olofsson, Håkan Blixt, Anna Sander, Ulrika Danielsson och 

Johan Ljungberg omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Anders Nylander omväljs till styrelseordförande. 

• Jonas Svensson omväljs till Bolagets revisor och Ingemar Rindstig omväljs till 

revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

(punkt 11) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till Bolagets 

ledande befattningshavare för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

Bolaget ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för Bolaget att 

rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare med sådan kompetens som Bolaget 

behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål. Marknadsmässighet och 

konkurrenskraft ska vara övergripande principer för ersättning till ledande befattningshavare i 

Bolaget. Ersättningen till de ledande befattningshavarna kan utgöras av en fast grundlön, rörlig 

kontant ersättning, långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, som i vissa fall kan innehålla 

viss lönekompensation, pension samt andra sedvanliga ersättningar och förmåner. 

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och till denne rapporterande 

chefer som ingår i koncernledningen för koncernen. Bolagets ledande befattningshavare är för 

närvarande verkställande direktören, ekonomi- och finanschefen, affärsutvecklingschefen, IR-

chefen och kommunikationschefen (dvs. totalt fem personer). 

Principer för fast ersättning 

Den fasta lönen ska baseras på den ledande befattningshavarens kompetens, ansvar och 

prestation och ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen ska utvärderas 

årligen av ersättningsutskottet. 



 

 

Principer för rörlig ersättning 

Den rörliga ersättningen ska baseras på förutbestämda individuella och koncernövergripande 

mål, och kan exempelvis vara av en kombination av intäkts-, kassaflödes- och aktivitetsmål. 

Målen ska fastställas årligen av ersättningsutskottet med avsikten att de ska vara i linje med 

Bolagets affärsstrategi och finansiella mål. För verkställande direktören får den rörliga kontanta 

ersättningen inte överstiga tolv månadslöner (beräknat på den fasta månadslönen). För övriga 

ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen inte överstiga fyra månadslöner (beräknat 

på den fasta månadslönen). 

Bolagsstämman beslutar om den rörliga ersättningen ska kunna betalas i form av ett långsiktigt 

aktiebaserat incitamentsprogram. Sådana incitamentsprogram ska utformas med syftet att dels 

främja ett långsiktigt värdeskapande, dels åstadkomma en ökad intressegemenskap mellan den 

deltagande ledande befattningshavarens intresse och aktieägarnas intressen. Intjänandeperioden, 

eller perioden från avtalets ingående till dess att aktier får förvärvas i sådant 

incitamentsprogram, får inte understiga tre år. Incitamentsprogram som innefattar förvärv av 

aktier ska även utformas så att ett eget aktieinnehav i Bolaget främjas. 

Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska 

föreslås bolagsstämman eller inte. 

Pension 

De ledande befattningshavarna ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor och 

pensionsnivåer. 

Andra förmåner 

Andra sedvanliga förmåner, som exempelvis tjänstebil och sjukvårdsförsäkring, ska vara 

marknadsmässiga. 

Uppsägningstid och avgångsvederlag 

Mellan Bolaget och den verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex månader vid 

uppsägning från Bolaget och sex månader vid uppsägning från den verkställande direktörens 

sida. Den verkställande direktören har rätt till ett avgångsvederlag motsvarande tolv fasta 

månadslöner med avräkning. För de övriga ledande befattningshavarna, gäller en uppsägningstid 

om sex månader. 

Avvikelse från riktlinjerna 

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid 

närmast följande årsstämma. 

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12) 

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största 

ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken eller på 

annat sätt kända aktieägarna den sista handelsdagen i augusti varje år samt styrelsens 

ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. 



 

 

 

Representanterna ska utses av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget 

men ska representera samtliga aktieägare i Bolaget. 

Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i 

valberedningen, övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande 

största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. 

Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. 

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska normalt offentliggöras på 

Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Vid det första sammanträdet ska 

valberedningen inom sig välja ordförande. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny 

valberedning har utsetts. 

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista handelsdagen i augusti men före det 

datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter 

denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna 

i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska 

denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare 

ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter 

ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.  

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och 

utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till 

valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till 

styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den 

person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen. 

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid 

ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny 

ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt 

större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till 

de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägare som inte 

redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den 

röstmässigt näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller 

tidigare avstått från sådan rätt och så vidare). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen 

är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens 

ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som frånträder, till styrelsens 

ordförande).  

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för 

bolagsstyrning (”Koden”). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till 

valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning 

som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval 

av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot ska den aktieägare som 

ska utse en ny ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning. Förändringar i 

valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de skett. 



 

 

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med instruktionerna ovan, Koden och övriga 

tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till: 

(a) Ordförande vid årsstämma. 

(b) Antal stämmovalda styrelseledamöter. 

(c) Val av ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen. 

(d) Arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och 

till ledamöter av styrelsens utskott. 

(e) Val av revisor. 

(f) Arvode till revisor. 

(g) Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, 

samt beslut om instruktion för valberedningen. 

Övrigt 

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga 

kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag. 

Dessa principer för utseende av valberedningen ska vara villkorade av att Bolagets aktier är 

föremål för ovillkorad handel på Nasdaq Stockholm eller motsvarande marknadsplats under 

2019. 

Beslut om byte av bolagskategori (punkt 13) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om byte av bolagskategori från privat aktiebolag 

till publikt aktiebolag och följaktligen ändra bolagsordningen enligt Bilaga 1. 

Det föreslagna beslutet behöver biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar 

(2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Beslut om uppdelning av bolagets aktier (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje 

aktie delas upp i tre (3) aktier (3:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier 

i Bolaget att öka från 11 223 344 till 33 670 032 aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att 

aktiens kvotvärde ändras från 1 krona till cirka 0,33 krona. 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att styrelsen, eller den styrelsen utser, 

bemyndigas att fastställa avstämningsdag samt vidta de smärre justeringar i beslutet om 

sammanläggning som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och 

Euroclear Sweden AB. 

Det föreslagna beslutet behöver biträdas av aktieägare som representerar minst hälften av de vid 

årsstämman angivna rösterna. 

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 15) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet 

med Bilaga 2.  

Det föreslagna beslutet behöver biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar 

(2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 



 

 

 

Beslutet om antagandet av ny bolagsordning ska vara villkorat av att bolagets aktier är föremål 

för ovillkorad handel på Nasdaq Stockholm eller motsvarande marknadsplats under 2019. 

 

* * * 

Lidingö i februari 2019 

John Mattson Fastighetsföretagen AB 

Styrelsen 


