
PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i AhIsell AB (pubi), org.
nr. 556882-8916, på Musikaliska, Nybroka
jen ii i Stockholm torsdagen den 4 maj
2017 kl. 16.00-17.30.

7. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 7)

Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, hälsade aktieägare och övriga närvarande
välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Stämman valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid stämman i enlighet med valbe
redningens förslag. Det antecknades att advokat Fredrik Lundén ombetts att föra da
gens protokoll.

Stämman beslutade att inbjudna gäster t.ex. anställda och aktieägare som inte röst
rättsregistrerat sig var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller
delta i stämmans beslut.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS
PUNKT 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättandet av röstlängden och att förteckningen
i Bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden skulle gälla

som röstlängd vid årsstäm man.

Ordföranden informerade om att ett antal utländska institutionella ägare som var före
trädda vid stämman i förhand hade delgivit bolaget sina instruktioner för röstning avse
ende vissa beslutsförslag. Ordföranden informerade vidare om att dessa röstinstrukt
loner fanns tillgängliga om någon aktieägare önskade ta del av dem och att nej- och
avståenderöster i röstinstruktionerna endast kommer att framgå av protokollet om de
skulle få betydelse för stämmans beslut.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i

kallelsen till stämman.

Framlades styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga
handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet
med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.



5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN (DAGORDNING ENS PUNKT 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mikael
Wiberg som ombud för Alecta Pensionsförsäkring och Peter Nygren som ombud för

AFA Försäkring.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORD
NINGENS PUNKT 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse hade skett i enlighet med bolagsordningen.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen
sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT
KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE (DAGORD
NING ENS PUNKT 7)

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari — 31 december
201 6 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar
för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelse för moderbolaget och kon
cernen för samma tidsperioder.

Bolagets huvudansvarige revisor Joakim Thilstedt kommenterade arbetet med revis
ionen av bolaget under 2016 och revisionsberättelsen samt besvarade en fråga från
aktieägarna avseende värderingen av immateriella tillgångar och tillstyrkandet av den
av styrelsen föreslagna vinstutdelningen.

8. STYRELSEORDFÖRANDENS REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS ARBETE
(DAGORDNING ENS PUNKT 8)

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete under det föregående räkenskapsåret.

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS PRESENTATION (DAGORDNINGENS PUNKT
9)

Bolagets verkställande direktör Johan Nilsson redogjorde för bolagets verksamhet och

utveckling under det föregående räkenskapsåret och under det första kvartalet 2017.

Verkställande direktören och ordföranden besvarade frågor från aktieägarna avseende
bland annat bolagets marknadsandelar, styrelseledamöternas aktieägande i bolaget
samt bolagets verksamhet i Danmark.
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10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄK

NING, SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

(DAGORDNINGENS PUNKT 10 A)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräk

ning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för kon

cernen avseende räkenskapsåret 2016.

BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN

FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT 10 B)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att disponera bolagets

vinst genom utdelning av 0,35 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utbetalning

av utdelningen ska vara måndagen den 8 maj 2017.

BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄL

LANDE DIREKTÖR (DAGORDNINGENS PUNKT 10 C)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören an
svarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskaps

året den 1januari—31 december2016.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare biträdde beslutet och att verkstäl

lande direktören och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieä
gare eller ombud inte deltog i beslutet.

11. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (DAGORD

NINGENS PUNKT 11)

1 enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att antalet styrelseledamö
ter ska uppgå till nio utan styrelsesuppleanter.

72. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODEN (DAG
ORDNINGENS PUNKT 72)

1 enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att arvode till styrelsen ex

klusive ersättning för utskottsarbete, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett

totalt belopp om 4 000 000 kronor, varav 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsens ord
förande, 600 000 kronor ska utgå till styrelsens vice ordförande och 400 000 kronor ska

utgå till vardera övrig stämmovald ledamot som inte är anställd av bolaget.

Stämman beslutade vidare att ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå
med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till vardera övrig ledamot samt
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att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till
ordföranden och 50 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. VAL AV STYRELSE OCH REVISORER (DAGORDNINGENS PUNKT 13)

1 enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelse-
ledamöterna Kenneth Bengtsson, Peter Törnquist, Johan Nilsson, Magdalena Gerger,
Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen samt ny
val av Charlotta Sund för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande och Peter Törnquist omvaldes
till styrelsens vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa års-
stämma. Noterades att Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revi
sor.

14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖR
VÄRV OCH ÖVERLÅTELSER AV EGNA AKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 14)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelser av egna aktier presenterades i sammandrag i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser
av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet biträddes av samtliga närvarande aktieägare och således av
aktieägare som representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

15. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHA
VARE (DAGORDNINGENS PUNKT 15)

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i en

lighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

76. BESLUT OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN (DAGORDNINGENS PUNKT
76)

Stämman beslutade att anta instruktion för valberedningen i enlighet med valbered
ningens förslag, Bilaga 5.
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17. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 17)

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Kenneth BengtssonFredrik Lundén

Mikael Wiberg

Peter Nygren
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Bilaga 2

10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN
FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med 0,35 kronor per
aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 8 maj 2017. Beslutat
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna
torsdagen den 11 maj 2017.



Bilaga 3

14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM
FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSER AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden
för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid
var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Ahlsell. Förvärv
får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet,
dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av
mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd
genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda
genomsnittskursen på avlämningsdagen till Ahlsell ligger utanför kursintervallet. Betalning för
aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier
får ske med högst det totala antalet egna aktier som AhIsell vid var tid innehar. Överlätelser
får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris
inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm
ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarat börskursen vid
tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Ahlsell som överlåts, med den eventuella avvikelse
som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är
att möjliggöra finansiering av förvärv av bolag och verksamheter genom betalning med egna
aktier och att fortlöpande kunna anpassa Ahlsells kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett
ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans
sammanhängande med genomförandet av Ahlsells incitamentsprogram.
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Bilaga 4

15. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare enligt följande.

Riktlinjerna enligt denna policy ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av
Ahlsells koncernledning (“Koncernledningen”).

AhIsell strävar efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som därigenom
förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar
i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som
anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och
avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön baseras
i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den rörliga delen ska
inte överstiga 80 procent av den fasta lönen. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera
huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är
fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av
aktier i bolaget. lncitamentsprogram ska omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har
en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att såväl bolagets som de
individuella uppsatta målen infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt
engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar
regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. Andra
förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i
förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den
totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om sex månader vid egen
uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 18 månader vid uppsägning från
bolagets sida. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning. Vid uppsägning från
bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner
under uppsägningstiden, inte berättigade till något avgångsvederlag.

Styrelsen äger rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående
riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till
avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

/11/



Bilaga 5

16. BESLUT OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktion för valberedningen enligt
följande.

a) AhIsell ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter som representerar de
största aktieägarna i bolaget som önskar delta i valberedningsarbetet. Utöver dessa
fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot till valberedningen.

b) Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista
bankdagen i augusti året före årsstämman har registrerats som aktieägare i den av
Euroclear förda aktieboken.

c) Styrelseordföranden ska, så snart information finns tillgänglig gällande de
ägandeförhållanden som nämnts ovan, kontakta en representant för var och en av de
fyra största aktieägarna i bolaget vilka då har rätt att utse en representant var till
valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader
innan årsstämman. Namnet på den aktieägare som utsett en ledamot ska
offentliggöras.

d) Valberedningen ska utse en ordförande för valberedningen. Ordföranden ska inte vara
ledamot i bolagets styrelse.

e) 1 det fall en eller flera av aktieägarna som utsett valberedningens ledamöter upphör all
vara bland de fyra aktieägare som kontrollerar flest antal röster i bolaget tidigare än två
månader före årsstämman så ska den ledamot eller de ledamöterna som utsetts av
nämnda aktieägare lämna sitt uppdrag i valberedningen och den eller de aktieägare
som istället är bland de största aktieägarna ska, efter kontakt med ordföranden i
valberedningen, ha rätt att utse egna ledamöter till valberedningen.

f) En aktieägare som blivit en av de fyra största aktieägarna senare än två månader före
årsstämman ska, istället för att ha rätt att utse en ledamot till valberedningen, ha rätt
att utse en representant som ska bli adjungerad ledamot till valberedningen.

g) En aktieägare, som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att avsätta sin
utsedda ledamot och utse en ny ledamot till valberedningen. Ändringar i
samansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart ändringarna blivit
genomförda.

h) Valberedningens huvuduppgift är att föreslå kandidater till styrelseordförandeposten,
till ledamöter i styrelsen och till bolagets revisor samt föreslå arvoden och annan
ersättning till styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen ska utföra sina
skyldigheter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och särskilt sträva efter all
uppnå en lämplig sammansättning i styrelsen präglad av mångsidighet och bredd
avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.


