
 

       

 

 
  

Beslutsunderlag inför årsstämma i InfraCom Group AB (publ) torsdagen den 22 april 2021. Mot 
bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande 
av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman endast skall genomföras genom 
elektronisk uppkoppling via Microsoft Teams (utan fysisk närvaro) samt genom att aktieägare 
utövar sin rösträtt enbart genom förhandsröstning/poströstning. Information om de av 
årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av 
förhandsröstningen är slutligt sammanställt. 
 

 

Beslutsförslag 

 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Oskar Säfström föreslås, i enlighet med valberedningens redogörelse, till stämmans ordförande. 
 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på 
bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmännen. 

 

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän 

Styrelsen föreslår Per Hubinette (Perhub AB) samt Jens Larsson (Netono Holding AB) till 
justeringsmän (eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen anvisar istället) att jämte ordföranden 
justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera 
röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

 

Punkt 7b) – förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen samt avstämningsdag 

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medel, som utgörs av årets resultat 
om 40 657 485 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 88 543 998 kronor, totalt 129 201 
483 kronor disponeras enligt följande;  

 
att 15 437 518 kronor utdelas till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 50 ören per aktie, och 

att 113 763 965 kronor överförs i ny räkning. 

 

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för utdelning ska vara fredag 26 april och att 
utbetalningsdag för utdelning ska vara måndag 29 april. 

 
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

 

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag. 

 

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå till styrelsens ledamöter med 80 000 kronor 
per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 80 000 kronor. Det föreslagna 
styrelsearvodet uppgår i sin helhet till 320 000 kronor. 

 

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

 



 

       

 

 
  

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor 

Valberedningens föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Oskar Säfström, Bo Kjellberg, 
Anna Petre och Johan Löfvenholm till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Jörgen Lager har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Erik Fischbeck. 
 

Erik är marknadsekonom och entreprenör som byggt upp och drivit egna bolag inom telekom samt 
fiberoptisk industri under 15 år, däribland som en av nyckelpersonerna i Hexatronic Group som 
listades på Nasdaq Small Cap 2015. Erik är privat Investerare i noterade och onoterade bolag inom 
flertalet branscher och har erfarenhet från M&A, affärsutveckling, internationella affärer inom bl.a. 
IT, telekom, bank samt marknadskommunikation. Övriga uppdrag: Styrelseordförande och 
verkställande direktör Spectric Intelligence AB, styrelseordförande Just Development Sweden AB, 
styrelseordförande Salesbox CRM AB, Styrelseledamot i Northbaze Group samt  
styrelseledamot Blick Global Group. 

 

Oskar Säfström föreslås till styrelsens ordförande.  
 

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås finns på bolagets hemsida, 
www.infracomgroup.se. 

 

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget 
KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall KPMG omväljs noterar valberedningen 
att KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Blom kommer utses till huvudansvarig revisor 
och att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer att utses till revisor. 

 

Punkt 11 - Fastställande av principer för tillsättande av valberedning 

Valberedningen (sammankallad och sammansatt som framgår av valberedningens redogörelse) 
föreslår att stämman beslutar om att principerna för tillsättande av valberedningen så som 
fastställdes vid årsstämman 2020 ska vara oförändrade, vilka är följande: 

 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, 
styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad.  

 

Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat 
på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti. 

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till 
röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren. 

 

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende 
röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot. 

 

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de tre största ägarna i 
bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av 
en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. 

 

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger 
aktieägaren rätt att utse en ny ledamot. 

 
Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. 



 

       

 

 
  

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före 
stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras 
omedelbart. 

 
En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller 
grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. 

 

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader 
som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. 

 

Punkt 12 – Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med 
följande: 

 
Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare 
verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella 
ersättningen ska baseras på̊ befattnings-havarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation. 

 

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning. Utöver den fasta 
lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på̊ 
förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål 
innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet. 

 
Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen och ska, i den mån 
tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra 
förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta 
bruttoersättningen. 

 

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. 

 

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall. 
 

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av 
aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst 
intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 
aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. 
Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att nyemissionen kan omfatta sammanlagt 
högst 3 000 000 aktier, varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. 

 
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens 
handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet, att anskaffa kapital för att 
finansiera utveckling av projekt samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets. Vid sådan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. 



 

       

 

 
  

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras 
för genomförande av beslutet. 
 

Punkt 14 – Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, 
nyckelpersoner och övriga anställda genom (a) riktad nyemission av teckningsoptioner, (b) 
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget genom utgivande och överlåtelse 
av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1”) 
 
Se vidare huvudsakliga villkor i separat beslutsunderlagsdokumentation. 
 
Styrelsens förslag har beretts av InfraCom Group AB styrelse och har utarbetats i samråd med 
extern rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis för noterade bolag.  
 
Bolagsstämmans beslut ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att 
beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de 
aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

 

Punkt 15 – Förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter genom (a) riktad 
nyemission av teckningsoptioner, (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

 
BK of Sweden, aktieägare i InfraCom Group AB (publ), föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut 
om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i 
Bolaget genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 
2021/2024:2”) 
 
Se vidare huvudsakliga villkor i separat beslutsunderlagsdokumentation. 
 
Aktieägarens förslag har beretts och utarbetats i samråd med extern rådgivare baserat på en 
utvärdering av gällande marknadspraxis för noterade bolag.  
 
Bolagsstämmans beslut ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att 
beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de 
aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 
 

 

 
____________________ 

 

 
 

Styrelsen i InfraCom Group AB (publ) 

Göteborg i mars 2021  
InfraCom Group AB (publ) 

www.infracomgroup.se 


