3URWRNROOI|UWYLGnUVVWlPPDL)RUWQR[$% SXEO 
RUJQUGHQPDUV





gSSQDQGHDYVWlPPDQ
$QWHFNQDGHV DWW H[WUD ERODJVVWlPPDQ KnOOLWV HQOLJW  RFK   ODJHQ
  RP WLOOIlOOLJD XQGDQWDJ I|U DWW XQGHUOlWWD JHQRPI|UDQGHW DY ERODJV
RFKI|UHQLQJVVWlPPRULQQHElUDQGHDWWGHOWDJDQGHLGHQH[WUDERODJVVWlPPDQ
HQGDVWNXQQDWVNHJHQRPSRVWU|VWQLQJ
.DOOHOVHQWLOOnUVVWlPPDQELODGHVSURWRNROOHW%LODJD
'HW SRVWU|VWQLQJVIRUPXOlU VRP DQYlQWV I|U SRVWU|VWQLQJHQ ELODGHV SURWRNROOHW
%LODJD
5HGRYLVQLQJ DY UHVXOWDWHW DY SRVWU|VWQLQJHQ DYVHHQGH YDUMH SXQNW Sn
GDJRUGQLQJHQVRPRPIDWWDVDYSRVWU|VWQLQJHQELODGHVSURWRNROOHW%LODJDYDUL
IUDPJnUGHXSSJLIWHUVRPDQJHVLLRYDQDQJLYQDODJ  1RWHUDGHV
VlUVNLOWDWWLQJHQDNWLHlJDUHPHGGHODWERODJHW|QVNDQRPDWWEHVOXWXQGHUHQHOOHU
IOHUDSXQNWHUVNDDQVWnWLOOIRUWVDWWERODJVVWlPPD



9DODYRUGI|UDQGHSnVWlPPDQ
%HVOXWDGHVWlPPDQDWWXWVHDGYRNDWHQ0DULD$UQROGVVRQ&LULR$GYRNDWE\UnWLOO
RUGI|UDQGHYLGGDJHQVVWlPPD
1RWHUDGHVDWW-HVSHU-RKDQVVRQ&LULR$GYRNDWE\UnHUKnOOLWXSSGUDJHWDWWVnVRP
VHNUHWHUDUHI|UDGDJHQVSURWRNROO



8SSUlWWDQGHRFKJRGNlQQDQGHDYU|VWOlQJG
)|UWHFNQLQJ%LODJDVRPXSSUlWWDWVDY(XURFOHDU6ZHGHQ$%SnXSSGUDJDY
ERODJHWJRGNlQGHVVRPU|VWOlQJGYLGVWlPPDQ



*RGNlQQDQGHDYGDJRUGQLQJ
%HVOXWDGH VWlPPDQ DWW JRGNlQQD VW\UHOVHQV I|UVODJ WLOO GDJRUGQLQJ HQOLJW
%LODJDVRPRFNVnIXQQLWVLQWDJHQLNDOOHOVHQWLOOVWlPPDQ



9DODYHQHOOHUWYnMXVWHUDUH
%HVOXWDGH VWlPPDQ DWW SURWRNROOHW VNXOOH MXVWHUDV I|UXWRP DY RUGI|UDQGHQ DY
-HQV&ROOVNRJ



3U|YQLQJDYRPVWlPPDQEOLYLWEHK|ULJHQVDPPDQNDOODG
'HWDQWHFNQDGHVDWWNDOOHOVHWLOOnUVVWlPPDQVNHWWJHQRPDWWNDOOHOVHQLYDULWLQI|UG
L3RVWRFK,QULNHV7LGQLQJDUGHQIHEUXDULVDPWDWWGHWYLGVDPPDWLGSXQNW

DQQRQVHUDWV L 6YHQVND 'DJEODGHW DWW NDOOHOVH VNHWW 'HW DQWHFNQDGHV lYHQ DWW
NDOOHOVH YDULW WLOOJlQJOLJ Sn ERODJHWV ZHEESODWV VHGDQ GHQ  IHEUXDUL 
6WlPPDQNRQVWDWHUDGHVYDUDEHK|ULJHQVDPPDQNDOODG


)UDPOlJJDQGHDYnUVUHGRYLVQLQJHQRFKUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQVDPW
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQ
'HW DQWHFNQDGHV DWW nUVUHGRYLVQLQJHQ RFK UHYLVLRQVEHUlWWHOVHQ VDPW
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQI|UUlNHQVNDSVnUHW
%LODJD  KDGH IUDPODJWV JHQRP DWW KDQGOLQJDU IXQQLWV WLOOJlQJOLJD Sn ERODJHWV
KXYXGNRQWRURFKSnERODJHWVZHEESODWV



%HVOXWRP
D

IDVWVWlOOHOVH DY UHVXOWDWUlNQLQJHQ RFK EDODQVUlNQLQJHQ VDPW
NRQFHUQUHVXOWDWUlNQLQJHQRFKNRQFHUQEDODQVUlNQLQJHQ

%HVOXWDGH VWlPPDQ DWW IDVWVWlOOD UHVXOWDWUlNQLQJHQ RFK EDODQVUlNQLQJHQ VDPW
NRQFHUQUHVXOWDWUlNQLQJHQRFKNRQFHUQEDODQVUlNQLQJHQI|UUlNHQVNDSVnUHW
E

GLVSRVLWLRQHU EHWUlIIDQGH ERODJHWV YLQVW HOOHU I|UOXVW HQOLJW GHQ
IDVWVWlOOGDEDODQVUlNQLQJHQ

%HVOXWDGH VWlPPDQ DWW GLVSRQHUD ERODJHWV UHVXOWDW L HQOLJKHW PHG VW\UHOVHQV
I|UVODJ LQQHElUDQGH DWW GHW WLOO DNWLHlJDUQD XWGHODV  NURQRU SHU DNWLH PHG
DYVWlPQLQJVGDJ GHQ  PDUV  VDPW DWW UHVWHUDQGH PHGHO VRP VWnU WLOO
VWlPPDQVI|UIRJDQGHEDODQVHUDVLQ\UlNQLQJ
F

DQVYDUVIULKHW JHQWHPRW ERODJHW nW VW\UHOVHOHGDP|WHUQD RFK
YHUNVWlOODQGHGLUHNW|U

%HVOXWDGHVWlPPDQDWWEHYLOMDHQYDUDYVW\UHOVHQVOHGDP|WHURFKYHUNVWlOODQGH
GLUHNW|UHQDQVYDUVIULKHWJHQWHPRWERODJHWI|UUlNHQVNDSVnUHW
'HWDQWHFNQDGHVDWWYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQRFKGHVW\UHOVHOHGDP|WHUVRPWLOOLND
lU DNWLHlJDUH HOOHU lU RPEXGI|U DNWLHlJDUH LQWH GHOWRJ L EHVOXWHW DYVHHQGH VLQ
HJHQDQVYDUVIULKHW


%HVWlPPDQGHDYDQWDOHWVW\UHOVHOHGDP|WHUVW\UHOVHVXSSOHDQWHURFK
UHYLVRUHU
%HVOXWDGH VWlPPDQ L HQOLJKHW PHG YDOEHUHGQLQJHQV I|UVODJ DWW DQWDOHW
VW\UHOVHOHGDP|WHUVNDXSSJnWLOOIHPXWDQVW\UHOVHVXSSOHDQWHU
%HVOXWDGHVWlPPDQLHQOLJKHWPHGYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJDWWDQWDOHWUHYLVRUHU
VNDXSSJnWLOOHQ



)DVWVWlOODQGHDYDUYRGHWLOOVW\UHOVHQHUVlWWQLQJI|UXWVNRWWVDUEHWHVDPW
DUYRGHWLOOUHYLVRU
%HVOXWDGHVWlPPDQLHQOLJKHWPHGYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJDWWDUYRGHVNDXWJn
PHGNURQRUWLOOVW\UHOVHRUGI|UDQGHQRFKPHGNURQRUWLOOHQYDUDY
GH|YULJDDYVWlPPDQYDOGDVW\UHOVHOHGDP|WHUQDVRPLQWHlUDQVWlOOGDLERODJHW

  


%HVOXWDGHVWlPPDQYLGDUHDWWDUYRGHI|UDUEHWHLQRPUHYLVLRQVXWVNRWWHWVNDXWJn
PHG  NURQRU WLOO XWVNRWWHWV RUGI|UDQGH RFK PHG  NURQRU WLOO |YULJD
XWVNRWWVOHGDP|WHU )|U DUEHWH LQRP HUVlWWQLQJVXWVNRWWHW EHVOXWDGHV DWW DUYRGH
VNDXWJnPHGNURQRUWLOOXWVNRWWHWVRUGI|UDQGHRFKPHGNURQRUWLOO
|YULJDXWVNRWWVOHGDP|WHU
%HVOXWDGH VWlPPDQ L HQOLJKHW PHG YDOEHUHGQLQJHQV I|UVODJ DWW DUYRGH WLOO
UHYLVRUQVNDXWJnHQOLJWJRGNlQGUlNQLQJ


9DODYVW\UHOVHVW\UHOVHQVRUGI|UDQGHRFKUHYLVRU
%HVOXWDGHVWlPPDQLHQOLJKHWPHGYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJRPRPYDODY$QQD
)ULFN 0DJQXV *XGpKQ 2ORI +DOOUXS $QGUHDV .HPL RFK 7XYD 3DOP VRP
VW\UHOVHOHGDP|WHU I|U HQ PDQGDWWLG VRP VWUlFNHU VLJ IUDP WLOO VOXWHW DY QlVWD
nUVVWlPPD%HVOXWDGHVWlPPDQDWWXWVH2ORI+DOOUXSWLOOVW\UHOVHQVRUGI|UDQGH
%HVOXWDGH VWlPPDQ L HQOLJKHW PHG YDOEHUHGQLQJHQV I|UVODJ DWW WLOO UHYLVRU
RPYlOMD GHW DXNWRULVHUDGH UHYLVLRQVERODJHW .30* $% 'HW LQIRUPHUDGHV DWW
.30* $% KDU I|U DYVLNW DWW XWVH GHQ DXNWRULVHUDGH UHYLVRUQ 'DQ %HLWQHU VRP
KXYXGDQVYDULJUHYLVRU



%HVOXWRPSULQFLSHUI|ULQUlWWDQGHDYRFKLQVWUXNWLRQI|UYDOEHUHGQLQJHQ
RFKGHVVDUEHWH
%HVOXWDGHVWlPPDQDWWDQWDYDOEHUHGQLQJHQVI|UVODJWLOOSULQFLSHUI|UXWVHHQGHDY
YDOEHUHGQLQJ%LODJD



%HVOXWRPLQI|UDQGHDYLQFLWDPHQWVSURJUDPJHQRPHPLVVLRQ
DYWHFNQLQJVRSWLRQHUWLOOGRWWHUERODJHW)RUWQR[6HUYLFH$%I|UYLGDUH
|YHUOnWHOVHWLOOOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUHRFKDQGUDQ\FNHOSHUVRQHU
%HVOXWDGH VWlPPDQ L HQOLJKHW PHG VW\UHOVHQV I|UVODJ DWW LQI|UD
LQFLWDPHQWVSURJUDP%LODJD
1RWHUDGHVDWWEHVOXWHWIDWWDGHVPHGHUIRUGHUOLJPDMRULWHW



%HVOXWRPlQGULQJDYERODJVRUGQLQJHQ
%HVOXWDGHVWlPPDQLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJDWWlQGUDERODJVRUGQLQJHQ
DYVHHQGHDYVWlPQLQJVGDJHQI|UUlWWDWWGHOWDLERODJVVWlPPDI|UDWWDQSDVVDV
WLOOJHQRPI|UGDODJlQGULQJDUVDPWYLVVDUHGDNWLRQHOODlQGULQJDU%LODJD
1RWHUDGHVDWWEHVOXWHWIDWWDGHVPHGHUIRUGHUOLJPDMRULWHW



%HVOXWRPEHP\QGLJDQGHDWWIDWWDEHVOXWRPHPLVVLRQDYDNWLHU
%HVOXWDGHVWlPPDQLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJDWWEHP\QGLJDVW\UHOVHQ
DWWIDWWDEHVOXWRPQ\HPLVVLRQDYDNWLHU%LODJD



1RWHUDGHVDWWEHVOXWHWIDWWDGHVPHGHUIRUGHUOLJPDMRULWHW

  




6WlPPDQVDYVOXWDQGH
)|UNODUDGHRUGI|UDQGHQVWlPPDQDYVOXWDG
_____________________________
Separat signatursida följer

  


9LGSURWRNROOHW
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Bilaga 1

.DOOHOVHWLOOnUVVWlPPDL)RUWQR[$% SXEO 
$NWLHlJDUQD L )RUWQR[ $% SXEO  RUJ QU ± NDOODV KlUPHG WLOO
nUVVWlPPDWRUVGDJHQGHQPDUVKRV)RUWQR[$%
0HGDQOHGQLQJDYGHQSnJnHQGHFRURQDSDQGHPLQRFKLV\IWHDWWPLQVNDULVNHQI|UVPLWWVSULGQLQJ
KDUVW\UHOVHQEHVOXWDWDWWVWlPPDQVNDKnOODVHQEDUWJHQRPSRVWU|VWQLQJPHGVW|GDYWLOOIlOOLJD
ODJUHJOHU'HWWDLQQHElUDWWVWlPPDQVNDJHQRPI|UDVXWDQI\VLVNQlUYDURDYDNWLHlJDUHRPEXG
HOOHUXWRPVWnHQGHRFKDWWXW|YDQGHDYU|VWUlWWHQGDVWNDQVNHJHQRPI|UKDQGVU|VWQLQJLGHQ
RUGQLQJVRPI|UHVNULYVQHGDQ,QIRUPDWLRQRPnUVVWlPPDQVEHVOXWRIIHQWOLJJ|UVGHQPDUV
VnVQDUWXWIDOOHWDYU|VWQLQJHQlUVOXWOLJWVDPPDQVWlOOW
$NWLHlJDUHVRP|QVNDUGHOWDLVWlPPDQJHQRPSRVWU|VWQLQJVND



GHOVYDUDXSSWDJHQVRPDNWLHlJDUHLGHQDY(XURFOHDU6ZHGHQ$%IUDPVWlOOGD
DNWLHERNHQDYVHHQGHI|UKnOODQGHQDGHQPDUV
GHOVVHQDVWGHQPDUVDQPlODVLJJHQRPDWWDYJHVLQSRVWU|VWHQOLJW
DQYLVQLQJDUXQGHUUXEULNHQ´3RVWU|VWQLQJ´QHGDQVnDWWSRVWU|VWHQlU(XURFOHDU
6ZHGHQ$%WLOOKDQGDVHQDVWGHQGDJHQ

)|UDWWKDUlWWDWWGHOWDLVWlPPDQPnVWHHQDNWLHlJDUHVRPOnWLWI|UYDOWDUUHJLVWUHUDVLQDDNWLHU
I|UXWRPDWWDQPlODVLJWLOOVWlPPDQJHQRPDWWDYJHVLQSRVWU|VWOnWDUHJLVWUHUDDNWLHUQDLHJHW
QDPQVnDWWDNWLHlJDUHQEOLUXSSWDJHQLIUDPVWlOOQLQJHQDYDNWLHERNHQSHUGHQPDUV
6nGDQUHJLVWUHULQJNDQYDUDWLOOIlOOLJ VNU|VWUlWWVUHJLVWUHULQJ RFKEHJlUVKRVI|UYDOWDUHQHQOLJW
I|UYDOWDUHQVUXWLQHULVnGDQWLGLI|UYlJVRPI|UYDOWDUHQEHVWlPPHU5|VWUlWWVUHJLVWUHULQJDUVRPDY
DNWLHlJDUHKDUEHJlUWVLVnGDQWLGDWWUHJLVWUHULQJHQKDUJMRUWVDYI|UYDOWDUHQVHQDVWGHQPDUV
NRPPHUDWWEHDNWDVYLGIUDPVWlOOQLQJHQDYDNWLHERNHQ
3RVWU|VWQLQJ
$NWLHlJDUQDInUXW|YDVLQU|VWUlWWYLGVWlPPDQHQGDVWJHQRPDWWU|VWDSnI|UKDQGVN
SRVWU|VWQLQJHQOLJWODJHQ  RPWLOOIlOOLJDXQGDQWDJI|UDWWXQGHUOlWWDJHQRPI|UDQGHW
DYERODJVRFKI|UHQLQJVVWlPPRU
)|USRVWU|VWQLQJVNDHWWVlUVNLOWIRUPXOlUDQYlQGDV)RUPXOlUHWILQQVWLOOJlQJOLJWSn)RUWQR[
KHPVLGDZZZIRUWQR[VH3RVWU|VWQLQJVIRUPXOlUHWJlOOHUVRPDQPlODQWLOOVWlPPDQ'HWLI\OOGD
RFKXQGHUWHFNQDGHIRUPXOlUHWPnVWHYDUD(XURFOHDU6ZHGHQ$%WLOOKDQGDVHQDVWGHQPDUV
'HWLI\OOGDRFKXQGHUWHFNQDGHIRUPXOlUHWVNDVNLFNDVWLOO)RUWQR[$% SXEO ´cUVVWlPPD´
FR(XURFOHDU6ZHGHQ$%%R[6WRFNKROP
,I\OOWRFKXQGHUWHFNQDWIRUPXOlUInUlYHQLQJHVSHUHSRVWRFKVNDGnVNLFNDVWLOO
*HQHUDO0HHWLQJ6HUYLFH#HXURFOHDUFRP DQJH´)RUWQR[$%±3RVWU|VWQLQJ´LlPQHVUDGHQ 
$NWLHlJDUHVRPlUI\VLVNDSHUVRQHUNDQlYHQDYJHVLQSRVWU|VWHOHNWURQLVNWJHQRPYHULILHULQJ
PHG%DQN,'YLD(XURFOHDU6ZHGHQ$%VKHPVLGDKWWSVDQPDODQYSFVH(XURFOHDU3UR[\
6nGDQDHOHNWURQLVNDU|VWHUPnVWHDYJHVVHQDVWGHQPDUV
$NWLHlJDUHQInULQWHI|UVHSRVWU|VWHQPHGVlUVNLOGDLQVWUXNWLRQHUHOOHUYLOONRU2PVnVNHUlUU|VWHQ
GYVSRVWU|VWQLQJHQLGHVVKHOKHW RJLOWLJ<WWHUOLJDUHDQYLVQLQJDURFKYLOONRUIUDPJnUDY
SRVWU|VWQLQJVIRUPXOlUHW

)XOOPDNW EHK|ULJKHWVKDQGOLQJDU
2PDNWLHlJDUHSRVWU|VWDUJHQRPRPEXGVNDHQVNULIWOLJRFKGDWHUDGIXOOPDNWXQGHUWHFNQDGDY
DNWLHlJDUHQELOlJJDVSRVWU|VWQLQJVIRUPXOlUHW)XOOPDNWVIRUPXOlUILQQVWLOOJlQJOLJWSn)RUWQR[
KHPVLGDZZZIRUWQR[VH)XOOPDNWJlOOHUHWWnUIUnQXWIlUGDQGHHOOHUGHQOlQJUHJLOWLJKHWVWLGVRP
IUDPJnUDYIXOOPDNWHQGRFNK|JVWIHPnU2PDNWLHlJDUHQlUHQMXULGLVNSHUVRQVND
UHJLVWUHULQJVEHYLVHOOHUDQQDQEHK|ULJKHWVKDQGOLQJELOlJJDVSRVWU|VWQLQJVIRUPXOlUHW

)|UVODJWLOOGDJRUGQLQJ








gSSQDQGHDYVWlPPDQ
9DODYRUGI|UDQGHSnVWlPPDQ
8SSUlWWDQGHRFKJRGNlQQDQGHDYU|VWOlQJG
*RGNlQQDQGHDYGDJRUGQLQJ
9DODYHQHOOHUWYnMXVWHUDUH
3U|YQLQJDYRPVWlPPDQEOLYLWEHK|ULJHQVDPPDQNDOODG
)UDPOlJJDQGHDYnUVUHGRYLVQLQJHQRFKUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQVDPWNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
RFKNRQFHUQUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQ
 %HVOXWRP
D IDVWVWlOOHOVHDYUHVXOWDWUlNQLQJHQRFKEDODQVUlNQLQJHQVDPW
NRQFHUQUHVXOWDWUlNQLQJHQRFKNRQFHUQEDODQVUlNQLQJHQ
E GLVSRVLWLRQHUEHWUlIIDQGHERODJHWVYLQVWHOOHUI|UOXVWHQOLJWGHQIDVWVWlOOGD
EDODQVUlNQLQJHQ
F DQVYDUVIULKHWJHQWHPRWERODJHWnWVW\UHOVHOHGDP|WHUQDRFKYHUNVWlOODQGHGLUHNW|U
 %HVWlPPDQGHDYDQWDOHWVW\UHOVHOHGDP|WHUVW\UHOVHVXSSOHDQWHURFKUHYLVRUHU
)DVWVWlOODQGHDYDUYRGHWLOOVW\UHOVHQHUVlWWQLQJI|UXWVNRWWVDUEHWHVDPWDUYRGHWLOOUHYLVRU
9DODYVW\UHOVHVW\UHOVHQVRUGI|UDQGHRFKUHYLVRU
%HVOXWRPSULQFLSHUI|ULQUlWWDQGHDYRFKLQVWUXNWLRQI|UYDOEHUHGQLQJHQRFKGHVVDUEHWH
%HVOXWRPLQI|UDQGHDYLQFLWDPHQWVSURJUDPJHQRPHPLVVLRQDY
WHFNQLQJVRSWLRQHUWLOOGRWWHUERODJHW)RUWQR[6HUYLFH$%I|UYLGDUH|YHUOnWHOVHWLOOOHGDQGH
EHIDWWQLQJVKDYDUHRFKDQGUDQ\FNHOSHUVRQHU
%HVOXWRPlQGULQJDYERODJVRUGQLQJHQ
%HVOXWRPEHP\QGLJDQGHDWWIDWWDEHVOXWRPHPLVVLRQDYDNWLHU
6WlPPDQVDYVOXWDQGH

)|UVODJWLOOEHVOXW
3XQNW± Val av ordförande på stämman
9DOEHUHGQLQJHQI|U)RUWQR[$% SXEO KDULQI|UnUVVWlPPDQEHVWnWWDYVW\UHOVHQV
RUGI|UDQGH2ORI+DOOUXS0DULDQQH)OLQNXVHGGDY6ZHGEDQN5REXU0DWKLDV6YHQVVRQXWVHGG
DY)LUVW.UDIW$% YDOEHUHGQLQJHQVRUGI|UDQGH RFK3lU$QGHUVVRQXWVHGGDY6SLOWDQ
)RQGHU7LOOVDPPDQVUHSUHVHQWHUDU)LUVW.UDIW$%6ZHGEDQN5REXURFK6SLOWDQ)RQGHU$%FLUND
SURFHQWDYGHWWRWDODU|VWHWDOHWL)RUWQR[$%
7LOORUGI|UDQGHYLGVWlPPDQI|UHVOnUYDOEHUHGQLQJHQDGYRNDW0DULD$UQROGVVRQHOOHUYLGGHQQHV
I|UKLQGHUGHQVRPYDOEHUHGQLQJHQLVWlOOHWDQYLVDU
3XQNW± Upprättande och godkännande av röstlängd
5|VWOlQJGHQVRPI|UHVOnVJRGNlQQDVlUGHQU|VWOlQJGVRPKDUXSSUlWWDWVDY(XURFOHDU6ZHGHQ
$%EDVHUDWSnERODJVVWlPPRDNWLHERNHQVDPWPRWWDJQDSRVWU|VWHUNRQWUROOHUDGDY
MXVWHULQJVSHUVRQHQ

3XQNW± Val av en eller två justerare
6W\UHOVHQI|UHVOnUDNWLHlJDUHQ-HQV&ROOVNRJHOOHUYLGGHQQHVI|UKLQGHUGHQVRPVW\UHOVHQ
LVWlOOHWDQYLVDUWLOODWWMXVWHUDSURWRNROOHW-XVWHULQJVSHUVRQHQVXSSGUDJLQQHIDWWDUlYHQDWW
NRQWUROOHUDU|VWOlQJGHQRFKDWWLQNRPQDSRVWU|VWHUEOLUUlWWnWHUJLYQDLVWlPPRSURWRNROOHW
3XQNWE±Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
6W\UHOVHQI|UHVOnUHQXWGHOQLQJWLOODNWLHlJDUQDRPNURQRUSHUDNWLHVDPWDWWDYVWlPQLQJVGDJ
I|UHUKnOODQGHDYXWGHOQLQJVNDYDUDPnQGDJHQGHQPDUV%HVOXWDUVWlPPDQLHQOLJKHW
PHGI|UVODJHWEHUlNQDVXWGHOQLQJHQEHWDODVXWJHQRP(XURFOHDU6ZHGHQ$%VI|UVRUJWLVGDJHQ
GHQDSULO
3XQNW± Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9DOEHUHGQLQJHQI|UHVOnUDWWDQWDOHWDYERODJVVWlPPDQYDOGDVW\UHOVHOHGDP|WHUVNDXSSJnWLOOIHP
XWDQVW\UHOVHVXSSOHDQWHURFKDWWDQWDOHWUHYLVRUHUVNDXSSJnWLOOHQ
3XQNW± Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode
till revisor
9DOEHUHGQLQJHQI|UHVOnUDWWDUYRGHQVNDXWJnPHGNURQRUWLOOVW\UHOVHRUGI|UDQGHQRFK
PHGNURQRUWLOOHQYDUDYGH|YULJDDYVWlPPDQYDOGDVW\UHOVHOHGDP|WHUQDVRPLQWHlU
DQVWlOOGDLERODJHW'HQDYYDOEHUHGQLQJHQI|UHVODJQDVDPPDQVlWWQLQJHQPHGIHP
VW\UHOVHOHGDP|WHULQQHElUDWWHWWVDPPDQODJWVW\UHOVHDUYRGHVNDXWJnPHGNURQRU
9LGDUHI|UHVOnUYDOEHUHGQLQJHQDWWDUYRGHI|UDUEHWHLQRPUHYLVLRQVXWVNRWWHWVNDXWJnPHG
NURQRUWLOOXWVNRWWHWVRUGI|UDQGHRFKPHGNURQRUWLOO|YULJDXWVNRWWVOHGDP|WHU)|UDUEHWH
LQRPHUVlWWQLQJVXWVNRWWHWI|UHVOnVDUYRGHXWJnPHGNURQRUWLOOXWVNRWWHWVRUGI|UDQGHRFK
PHGNURQRUWLOO|YULJDXWVNRWWVOHGDP|WHU)|UXWVDWWDWWUHYLVLRQVXWVNRWWHWEHVWnUDYWUH
OHGDP|WHURFKHUVlWWQLQJVXWVNRWWHWDYWYnOHGDP|WHUNRPPHUGHQWRWDODHUVlWWQLQJHQI|U
XWVNRWWVDUEHWHXSSJnWLOONURQRU
9DOEHUHGQLQJHQI|UHVOnUDWWDUYRGHWLOOUHYLVRUQVNDXWJnHQOLJWJRGNlQGUlNQLQJ
3XQNW± Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
9DOEHUHGQLQJHQI|UHVOnURPYDODYVW\UHOVHOHGDP|WHUQD$QGUHDV.HPL$QQD)ULFN0DJQXV
*XGpKQ2ORI+DOOUXSVDPW7XYD3DOPI|UHQPDQGDWWLGVRPVWUlFNHUVLJIUDPWLOOVOXWHWDYQlVWD
nUVVWlPPD9LGDUHI|UHVOnUYDOEHUHGQLQJHQRPYDODY2ORI+DOOUXSVRPRUGI|UDQGHLVW\UHOVHQ
9DOEHUHGQLQJHQI|UHVOnUDWWGHWDXNWRULVHUDGHUHYLVLRQVERODJHW.30*$%RPYlOMVVRPERODJHWV
UHYLVRUI|UHQPDQGDWWLGVRPVWUlFNHUVLJIUDPWLOOVOXWHWDYQlVWDnUVVWlPPD6RPKXYXGDQVYDULJ
UHYLVRUKDU.30*$%I|UDYVLNWDWWXWVHGHQDXNWRULVHUDGHUHYLVRUQ'DQ%HLWQHU
3XQNW± Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och
dess arbete
9DOEHUHGQLQJHQI|UHVOnUDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDUDWWERODJHWlYHQLQI|UnUVVWlPPDQVNDKD
HQYDOEHUHGQLQJEHVWnHQGHDYOHGDP|WHUXWVHGGDDYHQYDUDYGHWUHWLOOU|VWHWDOHWVW|UVWD
DNWLHlJDUQDMlPWHVW\UHOVHRUGI|UDQGHQ2PQnJRQDYGHWUHDNWLHlJDUQDDYVWnUIUnQDWWXWVHHQ
OHGDPRWWLOOYDOEHUHGQLQJHQVND\WWHUOLJDUHDNWLHlJDUHWLOOIUnJDVXWLIUnQVWRUOHNVRUGQLQJHQLQWLOO
GHVVDWWWUHOHGDP|WHUXWVHWWV1DPQHQSnOHGDP|WHUQDLYDOEHUHGQLQJHQRFKQDPQHQSnGH
DNWLHlJDUHVRPXWVHWWUHVSHNWLYHOHGDPRWVNDRIIHQWOLJJ|UDVVHQDVWVH[PnQDGHUI|UH

nUVVWlPPDQRFKEDVHUDVSnDNWLHlJDUVWDWLVWLNIUnQ(XURFOHDU6ZHGHQ$%SHUGHQVLVWD
EDQNGDJHQLDXJXVWL2UGI|UDQGHLYDOEHUHGQLQJHQVNDRPLQWHOHGDP|WHUQDHQDVRP
DQQDWYDUDGHQOHGDPRWVRPlUXWVHGGDYGHQWLOOU|VWHWDOHWVW|UVWDDNWLHlJDUHQ2PHQOHGDPRW
LQWHOlQJUHI|UHWUlGHUDNWXHOODNWLHlJDUHHOOHUDQQDUVOlPQDUYDOEHUHGQLQJHQLQQDQGHVVDUEHWHlU
VOXWI|UWVNDDNWLHlJDUHQEHUHGDVWLOOIlOOHDWWXWVHHQQ\OHGDPRWLYDOEHUHGQLQJHQ$NWLHlJDUHVRP
XWVHWWOHGDPRWLYDOEHUHGQLQJHQKDUUlWWDWWHQWOHGLJDVnGDQOHGDPRWRFKXWVHQ\OHGDPRWL
YDOEHUHGQLQJHQ2PDNWLHlJDUHVRPXWVHWWOHGDPRWGlUHIWHULQWHOlQJUHWLOOK|UGHWUHWLOOU|VWHWDOHW
VW|UVWDDNWLHlJDUQDVNDGHQXWVHGGDOHGDPRWHQOlPQDVLWWXSSGUDJRFKQ\OHGDPRWXWVHVHQOLJW
RYDQDQJLYHQRUGQLQJ2PLQWHVlUVNLOGDVNlOI|UHOLJJHUVNDGRFNLQJDI|UlQGULQJDUVNHL
YDOEHUHGQLQJHQVVDPPDQVlWWQLQJRPHQGDVWPDUJLQHOODI|UlQGULQJDULU|VWHWDOHWlJWUXPHOOHU
I|UlQGULQJHQLQWUlIIDUVHQDUHlQWUHPnQDGHUI|UHnUVVWlPPDQ)|UlQGULQJDULYDOEHUHGQLQJHQV
VDPPDQVlWWQLQJVNDRIIHQWOLJJ|UDVVnVQDUWGHQVNHWW
9DOEHUHGQLQJHQVNDEHUHGDRFKWLOOERODJVVWlPPDQOlPQDI|UVODJWLOOVWlPPRRUGI|UDQGH
VW\UHOVHOHGDP|WHUVW\UHOVHRUGI|UDQGHVW\UHOVHDUYRGHWLOOYDURFKHQDYVW\UHOVHOHGDP|WHUQDRFK
RUGI|UDQGHVDPWHYHQWXHOOHUVlWWQLQJI|UNRPPLWWpDUEHWHDUYRGHWLOOERODJHWVUHYLVRUVDPWL
I|UHNRPPDQGHIDOOI|UVODJWLOOYDODYUHYLVRU9LGDUHVNDYDOEHUHGQLQJHQEHUHGDRFKWLOO
ERODJVVWlPPDQOlPQDI|UVODJWLOOSULQFLSHUI|UXWVHHQGHDYRFKLQVWUXNWLRQI|UYDOEHUHGQLQJHQ
9DOEHUHGQLQJHQVNDKDUlWWDWWEHODVWDERODJHWPHGNRVWQDGHUI|UNRQVXOWHUHOOHUDQGUDNRVWQDGHU
VRPHUIRUGUDVI|UDWWYDOEHUHGQLQJHQVNDNXQQDIXOOJ|UDVLWWXSSGUDJ
,QJHQHUVlWWQLQJVNDXWJnWLOOOHGDP|WHUQDLYDOEHUHGQLQJHQ%RODJHWVNDEHWDODGHQ|GYlQGLJD
XWJLIWHUVRPYDOEHUHGQLQJHQNDQNRPPDDWWnGUDVLJLQRPUDPHQI|UVLWWDUEHWH0DQGDWWLGHQI|U
YDOEHUHGQLQJHQDYVOXWDVQlUQlVWNRPPDQGHYDOEHUHGQLQJKDURIIHQWOLJJMRUWV
3XQNW±Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av
teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDURPLQI|UDQGHDYLQFLWDPHQWVSURJUDP
JHQRPHQULNWDGHPLVVLRQDYWHFNQLQJVRSWLRQHUWLOOGRWWHUERODJHW)RUWQR[6HUYLFH$%I|UYLGDUH
|YHUOnWHOVHWLOOOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUHRFKDQGUDQ\FNHOSHUVRQHUSnQHGDQDQJLYQDYLOONRU
Emission av teckningsoptioner
$QWDOWHFNQLQJVRSWLRQHU
%RODJHWVNDHPLWWHUDK|JVWWHFNQLQJVRSWLRQHUDYVHULH9DUMHWHFNQLQJVRSWLRQ
EHUlWWLJDUWLOOWHFNQLQJDYHQ  Q\DNWLHLERODJHW
gNQLQJDYDNWLHNDSLWDOHW
%RODJHWVDNWLHNDSLWDONDQYLGIXOOWXWQ\WWMDQGHDYVDPWOLJDWHFNQLQJVRSWLRQHU|NDPHGK|JVW
NURQRU I|UXWVDWWQXYDUDQGHNYRWYlUGHRFKDWWLQJHQRPUlNQLQJVNHWWHQOLJWGHIXOOVWlQGLJD
YLOONRUHQI|UWHFNQLQJVRSWLRQHUQD 
7HFNQLQJVUlWWRFKWLOOGHOQLQJ
0HGDYYLNHOVHIUnQDNWLHlJDUQDVI|UHWUlGHVUlWWVNDUlWWHQDWWWHFNQDWHFNQLQJVRSWLRQHUQD
WLOONRPPDGHWDYERODJHWKHOlJGDGRWWHUERODJHW)RUWQR[6HUYLFH$%PHGUlWWRFKVN\OGLJKHWI|U
GRWWHUERODJHWDWWHUEMXGDOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUHRFKDQGUDQ\FNHOSHUVRQHUVRPlUHOOHUEOLU
DQVWlOOGDL)RUWQR[NRQFHUQHQDWWHUKnOODWHFNQLQJVRSWLRQHUQDSnYLOONRUVRPIUDPJnUQHGDQ
6NlOHWWLOODYYLNHOVHIUnQDNWLHlJDUQDVI|UHWUlGHVUlWW
6NlOHWWLOODYYLNHOVHQIUnQDNWLHlJDUQDVI|UHWUlGHVUlWWlUDWWIUlPMDERODJHWVOnQJVLNWLJDLQWUHVVHQ
JHQRPDWWEHUHGDOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUHRFKDQGUDQ\FNHOSHUVRQHUHWWYlO|YHUYlJW

LQFLWDPHQWVSURJUDPVRPJHUGHPP|MOLJKHWDWWWDGHODYHQSRVLWLYYlUGHXWYHFNOLQJLERODJHWVDPW
DWWVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UDWWEHKnOODRFKDWWUDKHUDNRPSHWHQWDOHGQLQJVSHUVRQHURFK
Q\FNHOSHUVRQHU0RWEDNJUXQGDYSURJUDPPHWVYLOONRUVDPW|YULJDRPVWlQGLJKHWHUEHG|PHU
VW\UHOVHQDWWI|UVODJHWlUI|UGHODNWLJWI|UERODJHWRFKGHVVDNWLHlJDUH
(PLVVLRQVNXUV
7HFNQLQJVRSWLRQHUQDVNDHPLWWHUDVYHGHUODJVIULWWWLOOGRWWHUERODJHW
7HFNQLQJVWLG
7HFNQLQJDYWHFNQLQJVRSWLRQHUQDVNDVNHVHQDVWGHQDSULOSnVHSDUDWWHFNQLQJVOLVWD
6W\UHOVHQVNDlJDUlWWDWWI|UOlQJDWHFNQLQJVWLGHQ
7LGI|UXWQ\WWMDQGHDYWHFNQLQJVRSWLRQHU
$NWLHWHFNQLQJPHGVW|GDYWHFNQLQJVRSWLRQHUQDVNDNXQQDVNHXQGHUSHULRGHQDSULO±MXQL

7HFNQLQJVNXUV
7HFNQLQJVNXUVHQI|UDNWLHYLGXWQ\WWMDQGHWDYWHFNQLQJVRSWLRQVNDPRWVYDUDSURFHQWDYGHQ
YRO\PYlJGDJHQRPVQLWWOLJDEHWDONXUVHQI|UERODJHWVDNWLHSnGHQPDUNQDGVSODWVGlUERODJHWV
DNWLHlUQRWHUDGXQGHUHQSHULRGRPWLR  KDQGHOVGDJDUI|UHGHWDWWEHVOXWRPDWWHUEMXGDGH
OHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUQDRFKDQGUDQ\FNHOSHUVRQHUDWWI|UYlUYDWHFNQLQJVRSWLRQHUIDWWDV
7HFNQLQJVNXUVHQInUGRFNDOGULJXQGHUVWLJDDNWLHQVNYRWYlUGH)|UGHWIDOOWHFNQLQJVNXUVHQ
|YHUVWLJHUGHWLGLJDUHDNWLHUQDVNYRWYlUGHVNDGHW|YHUVWLJDQGHEHORSSHW |YHUNXUVHQ WDVXSS
XQGHUGHQIULD|YHUNXUVIRQGHQLERODJHWVEDODQVUlNQLQJ
5lWWWLOOXWGHOQLQJ
'HQ\DDNWLHUQDVRPWHFNQDVPHGVW|GDYWHFNQLQJVRSWLRQHUQDVNDJHUlWWWLOOYLQVWXWGHOQLQJIUnQ
RFKPHGGHQDYVWlPQLQJVGDJI|UXWGHOQLQJVRPLQIDOOHUQlUPDVWHIWHUGHWDWWDNWLHUQDUHJLVWUHUDWV
KRV%RODJVYHUNHWRFKLQI|UWVLGHQDY(XURFOHDU6ZHGHQ$%I|UGDDNWLHERN
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDURPDWW)RUWQR[6HUYLFH$%KDUUlWWDWW|YHUOnWDK|JVW
WHFNQLQJVRSWLRQHUDYVHULHWLOOOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUHRFKDQGUD
Q\FNHOSHUVRQHUVRPlUHOOHUEOLUDQVWlOOGDL)RUWQR[NRQFHUQHQSnI|OMDQGHYLOONRU
'HQYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQRFKYLFHYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQVNDKDUlWWDWWI|UYlUYDK|JVW
WHFNQLQJVRSWLRQHUYDUGHUDgYULJDQXYDUDQGHRFKWLOONRPPDQGHOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUH
VDPWDQGUDQ\FNHOSHUVRQHUVNDKDUlWWDWWI|UYlUYDK|JVWWHFNQLQJVRSWLRQHUYDUGHUD
7HFNQLQJVRSWLRQHUQDVND|YHUOnWDVWLOOPDUNQDGVPlVVLJWYlUGHYLG|YHUOnWHOVHWLGSXQNWHQYLONHW
VNDIDVWVWlOODVDYREHURHQGHYlUGHULQJVLQVWLWXWPHGDQYlQGDQGHDY%ODFN 6FKROHV
YlUGHULQJVPRGHOORFKYHGHUWDJQDDQWDJDQGHQRPEODQGDQQDWYRODWLOLWHWRFKULVNIULUlQWDYLG
WLGSXQNWHQI|U|YHUOnWHOVHQ9lUGHWKDUSUHOLPLQlUWEHUlNQDWVWLOONURQRUSHUWHFNQLQJVRSWLRQ
EDVHUDWSnHQDNWLHNXUVRPNURQRUHQWHFNQLQJVNXUVRPNURQRUHQO|SWLGRPnUHQ
ULVNIULUlQWDRPSURFHQWVDPWHQYRODWLOLWHWRPSURFHQW6OXWOLJYlUGHULQJDY
WHFNQLQJVRSWLRQHUQDVNHULDQVOXWQLQJWLOOGHOWDJDUQDVI|UYlUYDYWHFNQLQJVRSWLRQHUQDRFKNRPPHU
DWWEDVHUDVSnYLGGHQWLGSXQNWHQUnGDQGHPDUNQDGVI|UXWVlWWQLQJDU

Övrig information
.RVWQDGHU
%HWDOQLQJPRWVYDUDQGHGHWEHUlNQDGHPDUNQDGVYlUGHWVNDHUOlJJDVI|UWHFNQLQJVRSWLRQHUQD
YDUI|UQnJRQVNDWWHPlVVLJI|UPnQLQWHE|UXSSVWn6nOHGHVNRPPHULQWHKHOOHUERODJHWDWW
GUDEEDVDYNRVWQDGHUI|UVRFLDODDYJLIWHUHOOHUG\OLNW1nJUDnWJlUGHUI|UVlNULQJKDUGlUI|ULQWH
DQVHWWVQ|GYlQGLJD(QPLQGUHDGPLQLVWUDWLYNRVWQDGGUDEEDUERODJHWYLGHPLVVLRQRFK
Q\WHFNQLQJ
8WVSlGQLQJ
9LGIXOODQVOXWQLQJRFKIXOOWXWQ\WWMDQGHDYWHFNQLQJVRSWLRQHUQDNDQERODJHWVDNWLHNDSLWDONRPPD
DWW|NDPHGK|JVWNURQRUJHQRPXWJLYDQGHDYK|JVWDNWLHUYDURFKHQPHGHWW
NYRWYlUGHRPNURQRUGRFNPHGI|UEHKnOOI|UGHQK|MQLQJVRPNDQI|UDQOHGDVDYRPUlNQLQJ
HQOLJWWHFNQLQJVRSWLRQVYLOONRUHQWLOOI|OMGDYHPLVVLRQHUPP'HVVDQ\DDNWLHUXWJ|UYLGIXOOW
XWQ\WWMDQGHFLUNDSURFHQWDYGHWWRWDODDQWDOHWDNWLHULERODJHW
gYULJDLQFLWDPHQWVSURJUDP
%RODJHWKDUVWlOOWXWWHFNQLQJVRSWLRQHUWLOOOHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUHHQOLJWI|OMDQGH
Ͳ

WHFNQLQJVRSWLRQHUDYVHULHYDUGHUDEHUlWWLJDQGHWLOOWHFNQLQJDYHQ  
Q\DNWLHLERODJHWWLOOHQWHFNQLQJVNXUVPRWVYDUDQGHSURFHQWDYGHQYRO\PYlJGD
JHQRPVQLWWOLJDEHWDONXUVHQWLR  KDQGHOVGDJDUI|UHGHWDWWGHOHGDQGH
EHIDWWQLQJVKDYDUQDHUEM|GVDWWI|UYlUYDWHFNQLQJVRSWLRQHU)|UGHOQLQJHQYDU
WHFNQLQJVRSWLRQHUWLOOHQWHFNQLQJVNXUVPRWVYDUDQGHNURQRUVDPW
WHFNQLQJVRSWLRQHUWLOOHQWHFNQLQJVNXUVPRWVYDUDQGHNURQRU7HFNQLQJVRSWLRQHQ
I|UIDOOHUMXQLRFKNDQHQGDVWXWQ\WWMDVI|UWHFNQLQJXQGHUSHULRGHQPHOODQ
I|UIDOORGDJHQRFKWUHPnQDGHUWLGLJDUH

)|UVODJHWVEHUHGQLQJ
)|UVODJHWKDUEHUHWWVDYVW\UHOVHQHUVlWWQLQJVXWVNRWWHWRFKH[WHUQDUnGJLYDUHXQGHU
YHUNVDPKHWVnUHW
%HP\QGLJDQGH
6W\UHOVHQYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQHOOHUGHQVW\UHOVHQL|YULJWI|URUGQDUEHP\QGLJDVDWWYLGWDGH
VPlUUHMXVWHULQJDULEHVOXWHWVRPNDQYLVDVHUIRUGHUOLJDH[HPSHOYLVLVDPEDQGPHGUHJLVWUHULQJ
KRV%RODJVYHUNHW
0DMRULWHWVNUDY
%HVOXWHWIRUGUDUI|UGHVVJLOWLJKHWDWWGHWELWUlGVDYDNWLHlJDUHUHSUHVHQWHUDQGHPLQVWQLRWLRQGHODU
DYGHYLGnUVVWlPPDQI|UHWUlGGDDNWLHUQDRFKDYJLYQDU|VWHUQD
3XQNW± Beslut om ändring av bolagsordningen



6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDUDWWlQGUDERODJHWVERODJVRUGQLQJI|UDWWDQSDVVDVWLOO
JHQRPI|UGDODJlQGULQJDU%HVOXWHWLQQHElUDWWERODJVRUGQLQJHQRFKlQGUDVSn
I|OMDQGHVlWW
1XYDUDQGHO\GHOVH

)|UHVODJHQQ\O\GHOVH

±)LUPD

±)LUPD)|UHWDJVQDPQ

%RODJHWVILUPDlU)RUWQR[$% SXEO 

%RODJHWV ILUPD I|UHWDJVQDPQ lU )RUWQR[ $%
SXEO 

  ± 5|VWUlWW RFK DQPlODQ RP VDPW UlWW WLOO   ± 5|VWUlWW RFK DQPlODQ RP VDPW UlWW WLOO
GHOWDJDQGHLERODJVVWlPPD
GHOWDJDQGHLERODJVVWlPPD
9LGERODJVVWlPPDQInUYDUMHU|VWEHUlWWLJDGU|VWD
I|U IXOOD DQWDOHW DY YHGHUE|UDQGH lJGD RFK
I|UHWUlGGD DNWLHU XWDQ EHJUlQVQLQJ L U|VWHWDOHW
5|VWUlWW YLG VWlPPDQ KDU GH VRP YLG
VWlPPRWLOOIlOOHW
lU
LQI|UGD
ERODJVVWlPPRDNWLHERNHQ IHP YDUGDJDU I|UH
VWlPPDQVDPWYLDID[EUHYHOOHUHSRVWLI|UYlJ
KDUDQPlOWVLJWLOOVWlPPDQVHQDVWNOGHQ
GDJ VRP DQJHV L NDOOHOVHQ WLOO VWlPPDQ
6LVWQlPQGD GDJ InU LQWH YDUD V|QGDJ DQQDQ
DOOPlQ KHOJGDJ O|UGDJ PLGVRPPDUDIWRQ
MXODIWRQ HOOHU Q\nUVDIWRQRFK LQWH LQIDOOD WLGLJDUH
lQIHPWHYDUGDJHQI|UHVWlPPDQ

9LGERODJVVWlPPDQInUYDUMHU|VWEHUlWWLJDGU|VWD
I|U IXOOD DQWDOHW DY YHGHUE|UDQGH lJGD RFK
I|UHWUlGGD DNWLHU XWDQ EHJUlQVQLQJ L U|VWHWDOHW
5|VWUlWW YLG VWlPPDQ KDU GH VRP YLG
VWlPPRWLOOIlOOHW
lU
LQI|UGD
L
ERODJVVWlPPRDNWLHERNHQ IHP YDUGDJDU I|UH
VWlPPDQ Sn VlWW VRP I|UHVNULYV L
DNWLHERODJVODJHQVDPWYLDID[EUHYHOOHUHSRVWL
I|UYlJKDUDQPlOWVLJWLOOVWlPPDQVHQDVWNO
GHQ GDJ VRP DQJHV L NDOOHOVHQ WLOO VWlPPDQ
6LVWQlPQGD GDJ InU LQWH YDUD V|QGDJ DQQDQ
DOOPlQKHOJGDJO|UGDJPLGVRPPDUDIWRQMXODIWRQ
HOOHUQ\nUVDIWRQRFKLQWHLQIDOODWLGLJDUHlQIHPWH
YDUGDJHQI|UHVWlPPDQ

±$YVWlPQLQJVI|UEHKnOO

±$YVWlPQLQJVI|UEHKnOO

%RODJVDNWLHU VNDOO YDUD UHJLVWUHUDGH L HWW %RODJVDNWLHU VNDOO YDUD UHJLVWUHUDGH L HWW
DYVWlPQLQJVI|UEHKnOO HQOLJW ODJHQ   DYVWlPQLQJVI|UEHKnOOHQOLJWODJHQ  RP
RPNRQWRI|ULQJDYILQDQVLHOODLQVWUXPHQW
YlUGHSDSSHUVFHQWUDOHU RFK NRQWRI|ULQJ DY
ILQDQVLHOODLQVWUXPHQW

6W\UHOVHQYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQHOOHUGHQVW\UHOVHQL|YULJWI|URUGQDUI|UHVOnVEOLEHP\QGLJDG
DWWYLGWDGHVPlUUHMXVWHULQJDULGHWWDEHVOXWVRPNDQNRPPDDWWYDUDQ|GYlQGLJDLVDPEDQGPHG
UHJLVWUHULQJKRV%RODJVYHUNHW
)|UEHVOXWLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJNUlYVDWWEHVOXWHWELWUlGVDYDNWLHlJDUHPHGPLQVWWYn
WUHGMHGHODUDYVnYlOGHDYJLYQDU|VWHUQDVRPGHDNWLHUVRPlUI|UHWUlGGDYLGVWlPPDQ
3XQNW± Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWVWlPPDQEHP\QGLJDUVW\UHOVHQDWWLQRPUDPHQI|UJlOODQGHERODJVRUGQLQJ
YLGHWWHOOHUIOHUDWLOOIlOOHQXQGHUWLGHQIUDPWLOOQlVWDnUVVWlPPDPHGHOOHUXWDQDYYLNHOVHIUnQ
DNWLHlJDUQDVI|UHWUlGHVUlWWIDWWDEHVOXWRPQ\HPLVVLRQDYDNWLHU6W\UHOVHQI|UHVOnVlJDUlWWDWW
IDWWDEHVOXWLVnGDQXWVWUlFNQLQJDWWERODJHWVDNWLHNDSLWDOVNDNXQQD|NDVPHGHWWEHORSS
PRWVYDUDQGHVDPPDQODJWK|JVWSURFHQWDYGHWUHJLVWUHUDGHDNWLHNDSLWDOHWYLGWLGSXQNWHQI|U
VWlPPDQ(PLVVLRQHUQDVNDVNHWLOOPDUNQDGVPlVVLJWHFNQLQJVNXUVPHGI|UEHKnOOI|U
PDUNQDGVPlVVLJHPLVVLRQVUDEDWWLI|UHNRPPDQGHIDOORFKEHWDOQLQJVNDI|UXWRPNRQWDQW
EHWDOQLQJNXQQDVNHPHGDSSRUWHJHQGRPHOOHUJHQRPNYLWWQLQJHOOHUHOMHVWPHGYLOONRU6\IWHW
PHGEHP\QGLJDQGHWRFKVNlOHQWLOOHYHQWXHOODYYLNHOVHIUnQDNWLHlJDUQDVI|UHWUlGHVUlWWlUDWW
HPLVVLRQHUVNDNXQQDVNHLV\IWHDWWJHQRPI|UDHOOHUILQDQVLHUDI|UYlUYDYKHODHOOHUGHODUDY
DQGUDI|UHWDJHOOHUYHUNVDPKHWHUDOWHUQDWLYWI|UDWWILQDQVLHUDEHILQWOLJYHUNVDPKHW

)|UEHVOXWLHQOLJKHWPHGVW\UHOVHQVI|UVODJNUlYVDWWEHVOXWHWELWUlGVDYDNWLHlJDUHPHGPLQVWWYn
WUHGMHGHODUDYVnYlOGHDYJLYQDU|VWHUQDVRPGHDNWLHUVRPlUI|UHWUlGGDYLGVWlPPDQ

$NWLHlJDUHVUlWWDWWHUKnOODXSSO\VQLQJDU
6W\UHOVHQRFKGHQYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UHQVNDRPQnJRQDNWLHlJDUHEHJlUGHWRFKVW\UHOVHQ
DQVHUDWWGHWNDQVNHXWDQYlVHQWOLJVNDGDI|UERODJHWOlPQDXSSO\VQLQJDURPI|UKnOODQGHQVRP
NDQLQYHUNDSnEHG|PQLQJHQDYHWWlUHQGHSnGDJRUGQLQJHQI|UKnOODQGHQVRPNDQLQYHUNDSn
EHG|PQLQJHQDYERODJHWVHOOHUGRWWHUERODJVHNRQRPLVNDVLWXDWLRQRFKERODJHWVI|UKnOODQGHWLOO
DQQDWNRQFHUQI|UHWDJ%HJlUDQRPVnGDQDXSSO\VQLQJDUVNDOlPQDVVNULIWOLJHQWLOO)RUWQR[VHQDVW
WLRGDJDUI|UHnUVVWlPPDQGYVVHQDVWGHQPDUVWLOODGUHVV)RUWQR[$% SXEO %R[
9l[M|HOOHUYLDHSRVWWLOOLU#IRUWQR[VH8SSO\VQLQJDUQDOlPQDVJHQRPDWWGHKnOOV
WLOOJlQJOLJDLVNULIWOLJIRUPKRVERODJHWVDPWSn)RUWQR[KHPVLGDZZZIRUWQR[VHVHQDVWIHP
GDJDULQQDQVWlPPDQGYVVHQDVWGHQPDUV8SSO\VQLQJDUQDVNLFNDVlYHQWLOOGHQ
DNWLHlJDUHVRPEHJlUWGHPRFKXSSJLYLWVLQSRVWDGUHVVHOOHUHSRVWDGUHVV

+DQWHULQJDYSHUVRQXSSJLIWHU
)|ULQIRUPDWLRQRPKXUSHUVRQXSSJLIWHUEHKDQGODVLVDPEDQGPHGnUVVWlPPDQKlQYLVDVWLOOGHQ
LQWHJULWHWVSROLF\VRPILQQVWLOOJlQJOLJSn(XURFOHDU6ZHGHQ$%VKHPVLGD
KWWSVZZZHXURFOHDUFRPGDP(6Z/HJDO,QWHJULWHWVSROLF\ERODJVVWDPPRUVYHQVNDSGI

+DQGOLQJDU
.RSLRUDYUHGRYLVQLQJVKDQGOLQJDURFKUHYLVLRQVEHUlWWHOVHIXOOPDNWVIRUPXOlUVDPWIXOOVWlQGLJD
I|UVODJWLOOEHVOXWHQOLJWRYDQNRPPHUVHQDVWIUnQRFKPHGWRUVGDJHQGHQPDUVDWWILQQDV
WLOOJlQJOLJDKRVERODJHWVDPWSnERODJHWVKHPVLGDZZZIRUWQR[VH.RSLRUDYQlPQGDKDQGOLQJDU
NRPPHUlYHQDWWVlQGDVWLOODNWLHlJDUHVRPVnEHJlURFKGlUYLGXSSJHUVLQSRVWDGUHVV
9l[M|LIHEUXDUL
6W\UHOVHQI|U)RUWQR[$% SXEO 

Bilaga 2

Anmälan och formulär för poströstning till årsstämma den 25
mars 2021
Poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Fortnox AB (publ) tillhanda senast den 24 mars 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga
aktier i Fortnox AB (publ), org.nr 556469–6291, vid årsstämman den 25 mars 2021. Rösträtten
utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägare

Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på
heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll
stämmer överens med aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):
Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte
är återkallad.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Telefonnummer

E-post

Gör så här:
x

Fyll i uppgifter ovan.

x

Markera valda svarsalternativ nedan.

x

Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Fortnox AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till
GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Fortnox AB – Poströstning” i
ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt
genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

x

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv
som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud
(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges
av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

x

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Om
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret.

x

Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen
till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten
(dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas.
Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två
formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att
beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Fortnox AB
(publ) tillhanda senast den 24 mars 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 24 mars
2021 genom meddelande på något av de sätt på vilka poströst kan avges enligt ovan eller per
telefon till 08-402 9133 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).
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För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och beslutsförslag på Fortnox hemsida,
www.fortnox.se. Notera att beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka.
Fortnox kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har
rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Fortnox AB (publ) den 25 mars 2021
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som
anges i kallelsen till årsstämman.
2. Val av ordförande på stämman
Advokaten Maria Arnoldsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
Ja տ
Nej տ
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja տ
Nej տ
4. Godkännande av dagordning
Ja տ
Nej տ
5. Val av en eller två justerare
Aktieägaren Jens Collskog eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar
Ja տ
Nej տ
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja տ
Nej տ
8a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja տ

Nej տ

8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Ja տ

Nej տ

8c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
Trond Dale, styrelseledamot t.o.m. 26 mars 2020
Ja տ
Nej տ
Kerstin Sundberg, styrelseledamot t.o.m. 26 mars 2020
Ja տ
Nej տ
Andreas Kemi, styrelseledamot
Ja տ
Nej տ
Anna Frick, styrelseledamot
Ja տ
Nej տ
Magnus Gudéhn, styrelseledamot
Ja տ
Nej տ
Olof Hallrup, styrelseledamot
Ja տ
Nej տ
Tuva Palm, styrelseledamot fr.o.m. 26 mars 2020
Ja տ
Nej տ
Tommy Eklund, verkställande direktör
Ja տ
Nej տ

9. Bestämmande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter
Ja տ

Nej տ

Antal revisorer
Ja տ

Nej տ

10. Fastställande av arvode till styrelsen, ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor
Arvode till styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
Ja տ

Nej տ

Arvode till revisor
Ja տ

Nej տ

11. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
Andreas Kemi (omval)
Ja տ

Nej տ

Anna Frick (omval)
Ja տ

Nej տ

Magnus Gudéhn (omval)
Ja տ

Nej տ

Olof Hallrup (omval)
Ja տ

Nej տ

Tuva Palm (omval)
Ja տ

Nej տ

Olof Hallrup som styrelseordförande (omval)
Ja տ

Nej տ

KPMG AB som bolagets revisor (omval)
Ja տ
Nej տ
12. Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete
Ja տ

Nej տ

13. Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner
till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och
andra nyckelpersoner
Ja տ

Nej տ

14. Beslut om ändring av bolagsordningen
Ja տ

Nej տ

15. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier
Ja տ

Nej տ

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt
bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål).
Vänligen ange siffror.
Punkt(er):

&ŽƌƚŶŽǆ;ƉƵďůͿͲ ƌƐƐƚćŵŵĂ

ϮϬϮϭͲϬϯͲϮϱϬϴ͗Ϭϴ

WŽƐƚƌƂƐƚĞƌͲƐůƵƚƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ;ϮϲΑϮϬϮϬ͗ϭϵϴͿ
&ƂƌĞƚƌćĚĚĂĂŬƚŝĞƌ
&ƂƌĞƚƌćĚĚĂƌƂƐƚĞƌ
ŬƚŝĞƌŝďŽůĂŐĞƚ

&Ƃƌ

ZƂƐƚĞƌ
ŵŽƚ

dŽƚĂůƚ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ
ϲϬϴϭϳϰϳϬ

ũĂǀŐŝǀŶĂ

&Ƃƌ

ŬƚŝĞƌ
ŵŽƚ

йĂŬƚŝĞŬĂƉŝƚĂůĞƚ
&Ƃƌ
ŵŽƚ

ũĂǀŐŝǀŶĂ

ϮͲsĂůĂǀŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞǀŝĚƐƚćŵŵĂŶ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ͕Ϭ

ϮϱϬϬϭϴ͕Ϭ

ϮϬϯϱϭϱϯϯ

Ϭ

ϮϱϬϬϭϴ

ϯϯ͕ϰϲϯй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ͕Ϭ

ϮϱϬϬϭϴ͕Ϭ

ϮϬϯϱϭϱϯϯ

Ϭ

ϮϱϬϬϭϴ

ϯϯ͕ϰϲϯй

Ϭ͕ϬϬϬй

ϭ͕Ϭ

ϮϱϬϬϭϴ͕Ϭ

ϮϬϯϱϭϱϯϮ

ϭ

ϮϱϬϬϭϴ

ϯϯ͕ϰϲϯй

Ϭ͕ϬϬϬй

ϮϬϯϱϭϱϭϴ

Ϭ

ϮϱϬϬϯϯ

ϯϯ͕ϰϲϯй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

ϭϬϬϬϬ

ϯϯ͕ϴϱϴй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

ϮϬϱϮϰϱϰϮ

ϳϳϬϬϵ

Ϭ

ϯϯ͕ϳϰϴй

Ϭ͕ϭϮϳй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

ϮϬϱϵϵϬϵϯ

Ϯϰϱϴ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϬй

Ϭ͕ϬϬϰй

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϯϰϱϴ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϬй

Ϭ͕ϬϬϰй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

Ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

ϯͲhƉƉƌćƚƚĂŶĚĞŽĐŚŐŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĂǀƌƂƐƚůćŶŐĚ
ϮϬϯϱϭϱϯϯ͕Ϭ
ϰͲ'ŽĚŬćŶŶĂŶĚĞĂǀĚĂŐŽƌĚŶŝŶŐ
ϮϬϯϱϭϱϯϯ͕Ϭ
ϱͲsĂůĂǀĞŶĞůůĞƌƚǀĊũƵƐƚĞƌĂƌĞ
ϮϬϯϱϭϱϯϮ͕Ϭ

ϲͲWƌƂǀŶŝŶŐĂǀŽŵƐƚćŵŵĂŶďůŝǀŝƚďĞŚƂƌŝŐĞŶƐĂŵŵĂŶŬĂůůĂĚ
ϮϬϯϱϭϱϭϴ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϱϬϬϯϯ͕Ϭ

ϴĂͲĞƐůƵƚŽŵĨĂƐƚƐƚćůůĞůƐĞĂǀƌĞƐƵůƚĂƚƌćŬŶŝŶŐĞŶŽĐŚďĂůĂŶƐƌćŬŶŝŶŐĞŶƐĂŵƚŬŽŶĐĞƌŶƌĞƐƵůƚĂƚƌćŬŶŝŶŐĞŶŽĐŚ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϴďͲĞƐůƵƚŽŵĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞƌďĞƚƌćĨĨĂŶĚĞďŽůĂŐĞƚƐǀŝŶƐƚĞůůĞƌĨƂƌůƵƐƚĞŶůŝŐƚĚĞŶĨĂƐƚƐƚćůůĚĂďĂůĂŶƐƌćŬŶŝ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϴĐ͘ϭͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲdƌŽŶĚ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϴĐ͘ϮͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲ<ĞƌƐƚŝ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϴĐ͘ϯͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲŶĚƌĞĂ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϴĐ͘ϰͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲŶŶĂ&
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϴĐ͘ϱͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲDĂŐŶƵƐ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϴĐ͘ϲͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲKůŽĨ,
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϴĐ͘ϳͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲdƵǀĂW
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϴĐ͘ϴͲĞƐůƵƚŽŵĂŶƐǀĂƌƐĨƌŝŚĞƚŐĞŶƚĞŵŽƚďŽůĂŐĞƚĊƚƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌŶĂŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂŶĚĞĚŝƌĞŬƚƂƌͲdŽŵŵǇ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

Ϭ

ϵ͘ϭͲĞƐƚćŵŵĂŶĚĞĂǀĂŶƚĂůƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌ͕ƐƚǇƌĞůƐĞƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌĞƌͲŶƚĂůƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϵ͘ϮͲĞƐƚćŵŵĂŶĚĞĂǀĂŶƚĂůƐƚǇƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌ͕ƐƚǇƌĞůƐĞƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌĞƌͲŶƚĂůƌĞǀŝƐŽƌĞƌ
ϮϬϱϵϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϭϬϬϬϬ͕Ϭ

ϮϬϱϵϭϱϱϭ

ϭϬ͘ϭͲ&ĂƐƚƐƚćůůĂŶĚĞĂǀĂƌǀŽĚĞƚŝůůƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĨƂƌƵƚƐŬŽƚƚƐĂƌďĞƚĞƐĂŵƚĂƌǀŽĚĞƚŝůůƌĞǀŝƐŽƌͲƌ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϭϬ͘ϮͲ&ĂƐƚƐƚćůůĂŶĚĞĂǀĂƌǀŽĚĞƚŝůůƐƚǇƌĞůƐĞŶ͕ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĨƂƌƵƚƐŬŽƚƚƐĂƌďĞƚĞƐĂŵƚĂƌǀŽĚĞƚŝůůƌĞǀŝƐŽƌͲƌ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϭϭ͘ϭͲsĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞ͕ƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌͲŶĚƌĞĂƐ<Ğŵŝ;ŽŵǀĂůͿ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϭϭ͘ϮͲsĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞ͕ƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌͲŶŶĂ&ƌŝĐŬ;ŽŵǀĂůͿ
ϮϬϱϮϰϱϰϮ͕Ϭ

ϳϳϬϬϵ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϭϭ͘ϯͲsĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞ͕ƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌͲDĂŐŶƵƐ'ƵĚĠŚŶ;ŽŵǀĂůͿ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϭϭ͘ϰͲsĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞ͕ƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌͲKůŽĨ,ĂůůƌƵƉ;ŽŵǀĂůͿ
ϮϬϱϵϵϬϵϯ͕Ϭ

Ϯϰϱϴ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϭϭ͘ϱͲsĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞ͕ƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌͲdƵǀĂWĂůŵ;ŽŵǀĂůͿ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϭϭ͘ϲͲsĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞ͕ƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌͲKůŽĨ,ĂůůƌƵƉƐŽŵƐƚǇƌĞůƐĞŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞ;ŽŵǀĂůͿ
ϮϬϱϵϵϬϵϯ͕Ϭ

Ϯϰϱϴ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϱϵϵϬϵϯ

ϭϭ͘ϳͲsĂůĂǀƐƚǇƌĞůƐĞ͕ƐƚǇƌĞůƐĞŶƐŽƌĚĨƂƌĂŶĚĞŽĐŚƌĞǀŝƐŽƌͲ<WD'ƐŽŵďŽůĂŐĞƚƐƌĞǀŝƐŽƌ;ŽŵǀĂůͿ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϭϮͲĞƐůƵƚŽŵƉƌŝŶĐŝƉĞƌĨƂƌŝŶƌćƚƚĂŶĚĞĂǀ͕ŽĐŚŝŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶĨƂƌ͕ǀĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐĞŶŽĐŚĚĞƐƐĂƌďĞƚĞ
ϮϬϲϬϭϱϱϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϭ

ϭϯͲĞƐůƵƚŽŵŝŶĨƂƌĂŶĚĞĂǀŝŶĐŝƚĂŵĞŶƚƐƉƌŽŐƌĂŵϮϬϮϭͬϮϬϮϰŐĞŶŽŵĞŵŝƐƐŝŽŶĂǀƚĞĐŬŶŝŶŐƐŽƉƚŝŽŶĞƌƚŝůůĚŽƚƚĞƌ
ϮϬϱϵϭϱϭϳ͕Ϭ

ϭϬϬϬϭ͕Ϭ

ϯϯ͕Ϭ

ϮϬϱϵϭϱϭϳ

ϭϬϬϬϭ

ϯϯ

ϯϯ͕ϴϱϴй

Ϭ͕Ϭϭϲй

Ϭ͕Ϭ

ϮϬϲϬϭϱϱϬ

ϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϳϰй

Ϭ͕ϬϬϬй

ϮϬϱϵϭϱϱϬ

ϭϬϬϬϭ

Ϭ

ϯϯ͕ϴϱϴй

Ϭ͕Ϭϭϲй

ϭϰͲĞƐůƵƚŽŵćŶĚƌŝŶŐĂǀďŽůĂŐƐŽƌĚŶŝŶŐĞŶ
ϮϬϲϬϭϱϱϬ͕Ϭ

ϭ͕Ϭ

ϭϱͲĞƐůƵƚŽŵďĞŵǇŶĚŝŐĂŶĚĞĂƚƚĨĂƚƚĂďĞƐůƵƚŽŵĞŵŝƐƐŝŽŶĂǀĂŬƚŝĞƌ
ϮϬϱϵϭϱϱϬ͕Ϭ

ϭϬϬϬϭ͕Ϭ

3XQNWHUVRP|QVNDVKlQVNMXWDV
WĞƌƐŽŶŶƌ
EĂŵŶ
,QJDSXQNWHUDQPlOGD

Ϭ͕Ϭ

WƵŶŬƚͬĞƌ

^ŬŝĐŬĂĚ

Bilaga 3

Bilaga 5

)|UVODJWLOOGDJRUGQLQJ








gSSQDQGHDYVWlPPDQ
9DODYRUGI|UDQGHSnVWlPPDQ
8SSUlWWDQGHRFKJRGNlQQDQGHDYU|VWOlQJG
*RGNlQQDQGHDYGDJRUGQLQJ
9DODYHQHOOHUWYnMXVWHUDUH
3U|YQLQJDYRPVWlPPDQEOLYLWEHK|ULJHQVDPPDQNDOODG
)UDPOlJJDQGHDYnUVUHGRYLVQLQJHQRFKUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQVDPW
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHYLVLRQVEHUlWWHOVHQ
 %HVOXWRP
D IDVWVWlOOHOVHDYUHVXOWDWUlNQLQJHQRFKEDODQVUlNQLQJHQVDPW
NRQFHUQUHVXOWDWUlNQLQJHQRFKNRQFHUQEDODQVUlNQLQJHQ
E GLVSRVLWLRQHUEHWUlIIDQGHERODJHWVYLQVWHOOHUI|UOXVWHQOLJWGHQIDVWVWlOOGD
EDODQVUlNQLQJHQ
F DQVYDUVIULKHWJHQWHPRWERODJHWnWVW\UHOVHOHGDP|WHUQDRFKYHUNVWlOODQGH
GLUHNW|U
 %HVWlPPDQGHDYDQWDOHWVW\UHOVHOHGDP|WHUVW\UHOVHVXSSOHDQWHURFKUHYLVRUHU
)DVWVWlOODQGHDYDUYRGHWLOOVW\UHOVHQHUVlWWQLQJI|UXWVNRWWVDUEHWHVDPWDUYRGHWLOO
UHYLVRU
9DODYVW\UHOVHVW\UHOVHQVRUGI|UDQGHRFKUHYLVRU
%HVOXWRPSULQFLSHUI|ULQUlWWDQGHDYRFKLQVWUXNWLRQI|UYDOEHUHGQLQJHQRFKGHVV
DUEHWH
%HVOXWRPLQI|UDQGHDYLQFLWDPHQWVSURJUDPJHQRPHPLVVLRQDY
WHFNQLQJVRSWLRQHUWLOOGRWWHUERODJHW)RUWQR[6HUYLFH$%I|UYLGDUH|YHUOnWHOVHWLOO
OHGDQGHEHIDWWQLQJVKDYDUHRFKDQGUDQ\FNHOSHUVRQHU
%HVOXWRPlQGULQJDYERODJVRUGQLQJHQ
%HVOXWRPEHP\QGLJDQGHDWWIDWWDEHVOXWRPHPLVVLRQDYDNWLHU
6WlPPDQVDYVOXWDQGH

Bilaga 7

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2021 i Fortnox AB (publ)
Valberedningen för Fortnox AB (publ) (”Bolaget”), som utsetts enligt de principer som
beslutades av årsstämman 2020, består av Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur,
Mathias Svensson, utsedd av First Kraft AB, Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder AB,
och Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox. Valberedningen utsåg inom sig Mathias
Svensson till ordförande. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2021
offentliggjordes den 21 oktober 2020 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.
Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur och Spiltan Fonder AB cirka
29 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en.
Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 460 000 kronor till
styrelseordföranden och med 230 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda
styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Den av valberedningen föreslagna
sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär att ett sammanlagt
styrelsearvode ska utgå med 1 380 000 kronor. Förslaget innebär oförändrade arvoden
jämfört med vad som beslutades på årsstämman 2020.
Vidare föreslår valberedningen att arvode för arbete inom revisionsutskottet ska utgå
med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga
utskottsledamöter. För arbete inom ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med 30
000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
Förutsatt att revisionsutskottet består av tre ledamöter och ersättningsutskottet av två
ledamöter kommer den totala ersättningen för utskottsarbete uppgå till 145 000 kronor.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Kemi, Anna Frick,
Magnus Gudéhn, Olof Hallrup samt Tuva Palm för en mandattid som sträcker sig fram
till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Olof Hallrup som
ordförande i styrelsen.
Valberedningen föreslår att det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som
Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.
Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn
Dan Beitner.
Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och
dess arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför årsstämman
2022 ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre
aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare
tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på

ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett respektive
ledamot ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på
aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2021.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren. Om en ledamot inte
längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i
valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett
ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den
utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven
ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning, om endast marginella förändringar i röstetalet ägt
rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den skett.
Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av
styrelseledamöterna och ordförande samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
arvode till Bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare
ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för
utseende av, och instruktion för, valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta
Bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de
nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt
arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästkommande valberedning har
offentliggjorts.
__________________
Stockholm i februari 2021
Fortnox AB (publ)
Valberedningen

Bilaga 8
Styrelsens i Fortnox AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om införande av
incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolaget
Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom
en riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner på nedan angivna villkor.
Emission av teckningsoptioner
Antal teckningsoptioner
Bolaget ska emittera högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Varje teckningsoption
berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
Ökning av aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner öka med högst
5 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga
villkoren för teckningsoptionerna).
Teckningsrätt och tilldelning
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna tillkomma
det av Bolaget helägda dotterbolaget Fortnox Service AB, med rätt för dotterbolaget att erbjuda
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är eller blir anställda i Fortnox-koncernen,
att erhålla teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Bolagets långsiktiga intressen
genom att bereda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner ett väl övervägt
incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget samt att
skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner och nyckelpersoner.
Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är
fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.
Teckningstid
Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2021 på separat teckningslista.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 1 april – 30 juni 2024.
Teckningskurs
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska motsvara 130 procent av den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på den marknadsplats där Bolagets aktie
är noterad under en period om tio (10) handelsdagar före det att beslut om att erbjuda de ledande
befattningshavarna och andra nyckelpersoner att förvärva teckningsoptioner fattas. Teckningskursen
får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare
aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria
överkursfonden i Bolagets balansräkning.
Rätt till utdelning
De nya aktierna, som tecknas med stöd av teckningsoptionerna, ska ge rätt till vinstutdelning från och
med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos
Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Fortnox Service AB har rätt att överlåta högst
250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner som är eller blir anställda i Fortnox-koncernen på följande villkor.
Den verkställande direktören och vice verkställande direktören ska ha rätt att förvärva högst 50 000
teckningsoptioner vardera. Övriga nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare samt
andra nyckelpersoner ska ha rätt att förvärva högst 35 000 teckningsoptioner vardera.
Teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska
fastställas av oberoende värderingsinstitut med användande av Black & Scholes värderingsmodell
och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen.
Värdet har preliminärt beräknats till 97 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 500
kronor, en teckningskurs om 620 kronor, en löptid om 3 år, en riskfri ränta om -0,32% procent samt
en volatilitet om 40% procent. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till
deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande
marknadsförutsättningar.
Övrig information
Kostnader
Betalning motsvarande det beräknade marknadsvärdet ska erläggas för teckningsoptionerna varför
någon skattemässig förmån inte bör uppstå. Således kommer inte heller Bolaget att drabbas av
kostnader för sociala avgifter eller dylikt. Några åtgärder för säkring har därför inte ansetts
nödvändiga. En mindre administrativ kostnad drabbar Bolaget vid emission och nyteckning.
Utspädning
Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att
öka med högst 5 000 kronor genom utgivande av högst 250 000 aktier, var och en med ett kvotvärde
om 0,02 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt
teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande,
cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Övriga incitamentsprogram
Bolaget har 2018 ställt ut teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt följande:
- 157 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, vardera berättigande till teckning av en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen tio (10) handelsdagar före det att de ledande befattningshavarna
erbjöds att förvärva teckningsoptioner. Fördelningen var 115 000 teckningsoptioner till en
teckningskurs motsvarande 71,40 kronor samt 42 000 teckningsoptioner till en teckningskurs
motsvarande 96,01 kronor. Teckningsoptionen förfaller 30 juni 2021 och kan endast utnyttjas
för teckning under perioden mellan förfallodagen och tre månader tidigare.
Förslagets beredning
Förslaget har beretts av styrelsen, ersättningsutskottet och externa rådgivare under verksamhetsåret.
Bemyndigande
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga exempelvis i samband med registrering hos
Bolagsverket.
Majoritetskrav
Beslutet fordrar för dess giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av
de vid årsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

_____________________
Februari 2021
Styrelsen i Fortnox AB (publ)

Bilaga 9
Styrelsens i Fortnox AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning för att anpassas till
genomförda lagändringar. Beslutet innebär att bolagsordningen § 1, § 9 och § 12 ändras på följande
sätt:
Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

§ 1 – Firma

§ 1 – Firma Företagsnamn

Bolagets firma är Fortnox AB (publ).

Bolagets firma företagsnamn är Fortnox AB
(publ).

§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till
deltagande i bolagsstämma

§ 9 – Rösträtt och anmälan om samt rätt till
deltagande i bolagsstämma

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta
för fulla antalet av vederbörande ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Rösträtt vid stämman har de som vid
stämmotillfället
är
införda
bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före
stämman samt via fax, brev eller e-post i förväg
har anmält sig till stämman senast kl 12.00 den
dag som anges i kallelsen till stämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta
för fulla antalet av vederbörande ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Rösträtt vid stämman har de som vid
stämmotillfället
är
införda
i
bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före
stämman
på
sätt
som
föreskrivs
i
aktiebolagslagen samt via fax, brev eller e-post i
förväg har anmält sig till stämman senast kl 12.00
den dag som anges i kallelsen till stämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.

§ 12 – Avstämningsförbehåll

§ 12 – Avstämningsförbehåll

Bolagsaktier skall vara registrerade i ett
avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsaktier skall vara registrerade i ett
avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att
vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med
registrering hos Bolagsverket.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
_____________________
Februari 2021
Styrelsen i Fortnox AB (publ)

Bilaga 10
Styrelsens i Fortnox AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om bemyndigande att
fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier.
Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital ska
kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Emissionerna ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och
betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom
kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att
genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter
alternativt för att finansiera befintlig verksamhet.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

_____________________
Februari 2021
Styrelsen i Fortnox AB (publ)

