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Årsstämma i Swedish Match AB (publ) 

 

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012, kl. 

16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm. 

 

Ärenden 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen för år 2011, revisorns yttrande över huruvida riktlinjerna för 

bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens 

förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver. I anslutning därtill anförande 

av verkställande direktören samt redogörelse för styrelsearbetet och Revisionskommitténs 

arbete och funktion.  

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 

och koncernbalansräkningen. 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 

balansräkningen och avstämningsdag för utdelning. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

10. a) Beslut om att aktiekapitalet skall minskas genom indragning av återköpta aktier 

samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna 

aktier; samt  

b) beslut om fondemission. 

11. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget. 

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I anslutning 

därtill redogörelse för Kompensationskommitténs arbete och funktion. 

13. Fastställande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman. 

14. Fastställande av arvode till styrelsen. 

15. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande.  

16. Fastställande av antalet revisorer. 

17. Fastställande av arvode till revisor. 

18. Val av revisor. 

19. Beslut om ändring av bolagsordningen. 

 

Den efter årsstämman 2011 utsedda valberedningens förslag 

 

Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Claes Beyer. 

 

Punkt 13: Styrelsen skall bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter och inga 

suppleanter. 

 

Punkt 14: Arvode till styrelsen föreslås utgå, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, 

enligt följande: Ordföranden skall erhålla ett arvode om 1 710 000 SEK, vice ordföranden 
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skall erhålla ett arvode om 810 000 SEK och övriga bolagsstämmovalda ledamöter ett 

arvode om 685 000 SEK vardera. Ersättning för kommittéarbete skall utgå med 250 000 

SEK vardera till ordförandena i Kompensationskommittén och Revisionskommittén och 

125 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer. Styrelseledamöter 

anställda i Swedish Match-koncernen föreslås inte tilldelas något styrelsearvode.  

 

Punkt 15: Följande styrelseledamöter föreslås: omval av Andrew Cripps, Karen Guerra, 

Conny Karlsson, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh. Till styrelsens 

ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås 

omval av Andrew Cripps. 

 

Punkt 16: Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen 

suppleant.  

 

Punkt 17: Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd 

räkning.  

 

Punkt 18: Valberedningen föreslår att till revisor från slutet av årsstämman 2012 till 

slutet av årsstämman 2013 omväljs revisionsbolaget KPMG AB. 

   

Styrelsens förslag 

 

Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 6:50 SEK per aktie. Styrelsen 

föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt 

att erhålla kontant utdelning föreslås den 7 maj 2012. Utbetalning av utdelning beräknas 

ske genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2012.  

 

Punkt 10 a): Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 12 800 976:15 SEK 

genom indragning av 7 000 000 aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av 

bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma. Styrelsen föreslår vidare att 

minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier. 

 

Punkt 10 b): Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet 

med styrelsens förslag under punkten 10 a), att bolagets aktiekapital ökas med  

12 800 976:15 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet 

(fondemission). Aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till 

fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket 

aktiekapitalet minskas enligt styrelsens förslag under punkten 10 a) kan beslutet om 

minskning av aktiekapitalet ske utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, 

rättens tillstånd. 

 

Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 a) är att bolagets aktiekapital minskar 

med 12 800 976:15 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 b) är att 

aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom 

återställs till det belopp som det uppgick till innan minskningen. 
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Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 10 a) är giltigt endast om 

det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 

vid stämman företrädda aktierna.  

 

Punkt 11: Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, 

vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid 

inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ 

OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. 

intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är i första 

hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget 

att fullgöra sina skyldigheter enligt bolagets optionsprogram.  

 

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 11 är giltigt endast om det 

biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 

 

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 fastställer riktlinjer för ersättning och 

andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och andra personer i bolagets 

ledning innebärande att löner och övriga anställningsvillkor för den verkställande 

direktören och övriga koncernledningsmedlemmar skall vara marknadsmässiga. Utöver 

fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen kan 

inkludera såväl ett ettårigt program med utbetalning påföljande år beroende på utfallet av 

programmet samt ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte skall 

understiga tre år. De rörliga ersättningarna skall ha ett förutbestämt tak och vara baserade 

huvudsakligen på klara, specifika, förutbestämda och mätbara finansiella eller 

operationella mål och kan villkoras av krav på återinvestering i bolagets aktier samt av en 

skyldighet att behålla dessa aktier. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för 

ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt riktlinjernas 

tillämpning för år 2012 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com.  

 

Punkt 19: Bolaget har 213 000 000 aktier. I Bolagsordningen anges att antalet aktier i 

bolaget skall vara lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) och högst åttahundra miljoner 

(800 000 000). Efter indragning av aktier i enlighet med vad som föreslås under punkten 

10 a) kommer bolaget att ha 206 000 000 aktier. I syfte att möjliggöra för bolaget att dra 

in eventuella framtida återköpta aktier föreslår styrelsen att årsstämman 2012 fattar beslut 

om ändring av Bolagsordningen enligt följande:  

 

5 §    Antalet aktier i bolaget skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) och 

högst sexhundra miljoner (600 000 000).  

 

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det 

biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 
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Handlingar 
Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 

10 a), 10 b), 11, 12, 15 och 19 samt yttranden från styrelsen enligt 18 kap 4 § och 19 kap 

22 § Aktiebolagslagen jämte revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § och 20 kap 14 § 

Aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Swedish Match AB:s huvudkontor (Juridik), 

Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm senast från och med den 11 april 2012. De finns 

då också tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com. De kan också 

beställas från bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.  

 

Antal aktier och röster i bolaget 

Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB per den dag då kallelsen 

utfärdades uppgår till 213 000 000. Per den 22 mars 2012 innehade bolaget  

9 115 386 återköpta egna aktier och dessa kan således inte företrädas på stämman. 

 

Rätt att deltaga i årsstämman 

Rätt att deltaga i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av 

Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 april 2012, dels har anmält sin avsikt att 

deltaga i årsstämman till Swedish Match senast den 25 april 2012 då anmälan måste vara 

Swedish Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman skall 

även detta anmälas inom den utsatta tiden.  

 

Fullmaktsformulär 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran samt på bolagets webbplats 

www.swedishmatch.com.  

 

Anmälan 

Anmälan kan ske skriftligen under adress Swedish Match AB, ”Årsstämman”, Box 7842, 

103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 42 (kl. 09.00–16.00), eller via internet 

www.swedishmatch.com/stamman. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer 

(dagtid), personnummer (organisationsnummer) samt namn på eventuella biträden. 

Swedish Match bekräftar mottagandet av anmälan genom att i nära anslutning till 

årsstämman skicka ut ett deltagarkort som skall visas upp vid entrén till stämmolokalen.  

 

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om 

fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan 

handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen 

bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre 

giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. För att 

underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och 

andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 

torsdagen den 26 april 2012. 

 

Registrering i aktieboken 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman, 

måste registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig, s.k. 
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rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare 

som förvaltar aktierna i god tid så att omregistrering kan vara verkställd onsdagen den 25 

april 2012. 

 

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen 

anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags 

ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

 

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 15.30. Kaffe serveras före stämman. 

 

Stockholm i mars 2012 

Styrelsen 
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DAGORDNING  

VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I SWEDISH MATCH AB  

ONSDAGEN DEN 2 MAJ 2012, KL. 16.30  

 

1. Val av ordförande vid stämman. 

 Valberedningens förslag: Advokat Claes Beyer. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt fråga om närvaro vid 

stämman. 

 Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 

2012 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 26 mars 

2012. Information om att kallelse har skett har varit införd i Svenska Dagbladet 

den 28 mars 2012.  

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen 

och koncernrevisionsberättelsen för år 2011, revisorns yttrande över huruvida riktlin-

jerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till 

vinstutdelning samt motiverade yttrande häröver. I anslutning därtill anförande av 

verkställande direktören samt redogörelse för styrelsearbetet och Revisionskommitténs 

arbete och funktion. 

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 

och koncernbalansräkningen. 

8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

10. a) Beslut om att aktiekapitalet skall minskas genom indragning av återköpta aktier 

samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna 

aktier; samt 

 b) Beslut om fondemission.  

11. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget. 

  

 



 

 

. 

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I anslutning 

därtill redogörelse för Kompensationskommitténs arbete och funktion. 

13.  Fastställande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman.  

14.  Fastställande av arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordföranden och övriga 

ledamöter samt ersättning för kommittéarbete.  

15.  Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande. 

16.  Fastställande av antal revisorer.  

17. Fastställande av arvode till revisor.  

18.  Val av revisor.  

19.   Ändring av Bolagsordningen 
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Styrelsens förslag till beslut under punkt 8 på dagordningen vid årsstämma i Swedish 

Match AB den 2 maj 2012 

 

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 6:50 SEK per aktie. Styrelsen föreslår vidare 

att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. 

 

Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 7 maj 2012. Utbe-

talning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2012. 

 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående försvarligheten av den fö-

reslagna vinstutdelningen bifogas i Bilaga 5. 

















































































































































  Bilaga 8 

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 10 a) och 10 b) på dagordningen vid 

årsstämma i Swedish Match AB den 2 maj 2012 

 

 

Punkt 10 a) 

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 12 800 976,15 SEK genom in-

dragning av 7 000 000 aktier i bolaget. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bo-

laget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma. Styrelsen föreslår vidare att minsk-

ningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier. 

 

Punkt 10 b) 

Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens 

förslag under punkten 10 a) ovan, att bolagets aktiekapital ökas med 12 800 976,15 SEK 

genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalök-

ningen skall ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget 

överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrel-

sens förslag under punkten 10 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske 

utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd. 

 

Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 a) är att bolagets aktiekapital minskar med 

12 800 976,15 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 b) är att aktiekapitalet 

ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp 

som det uppgick till innan minskningen. 

 

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 10 a) är giltigt endast om 

det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 
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Styrelsens förslag till beslut under punkt 11 på dagordningen vid årsstämma i Swe-

dish Match AB den 2 maj 2012 

 

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller 

flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte översti-

ger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stock-

holm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursinterval-

let, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är i 

första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen 

av optioner i bolagets optionsprogram. 

 

Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna aktier skall ske inom ramen för ett åter-

köpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet 

med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets kapital och/eller att full-

göra bolagets skyldigheter enligt bolagets optionsprogram.  

 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen angående försvarligheten av det fö-

reslagna mandatet avseende återköp av egna aktier bifogas i Bilaga 5. 

 

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 11 är giltigt endast om 

det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna.  

 

Tidigare återköp*  

 

År 2007 2008 2009 2010 2011 

Återköpt 

antal aktier 

18 493 181 6 714 800 17 860 000 16 502 894 11 148 782 

Innehav vid 

årets 

utgång 

11 125 200 5 840 000 19 700 000 16 202 894 8 827 859 

Innehav vid 

årets 

utgång i 

procent av 

totalt 

aktiekapital 

4,2 % 2,3 % 7,8 % 7,0 % 4,1% 

 

* netto efter aktier sålda i samband med optionsprogram 
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Styrelsens förslag till beslut under punkt 12 på dagordningen vid årsstämma i Swe-

dish Match AB den 2 maj 2012 

 

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättning till och andra 

anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagets led-

ning (nedan ”Koncernledningen”) ska antas av årsstämman 2012.  

 

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med, 

för respektive arbetsuppgift, adekvat kompetens och kvalifikationer. Ersättningsformerna 

ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. 

Swedish Match tar hänsyn till såväl internationell ersättningspraxis som den praxis som 

gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna till-

lämpas med avseende på medlem i Koncernledningen som utses efter riktlinjernas anta-

gande och för övriga medlemmar i Koncernledningen i den mån ingångna avtal så medger. 

Detaljer avseende ersättning och förmåner till Koncernledningen under 2011 framgår av 

Swedish Match årsredovisning för 2011.  

Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön i form av ett ett-

årigt incitamentsprogram och ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, övriga förmåner 

samt villkor vid uppsägning.  

1.  Fast lön   

Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara marknadsanpassad och baserad på varje in-

divids kompetens, hemvist, ansvar och prestation.  

2. Rörlig lön                

Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön. Den rörliga lönen kan 

omfatta både ett ettårigt incitamentsprogram med utbetalning påföljande år beroende på 

programmets utfall och ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte ska un-

derstiga tre år. Den rörliga lönen ska i huvudsak baseras på specifika, tydliga, förutbestäm-

da och mätbara finansiella eller operationella kriterier fastställda av styrelsen i förhållande 

till verkställande direktören samt av Kompensationskommittén avseende övriga medlem-

mar i Koncernledningen. Den rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till den fasta 

lönen och ska reflektera den praxis som gäller i det land där den enskilde  

koncernledningsmedlemmen är bosatt.  

Bolaget ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats på grundval av uppgifter 

som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. 

3. Vinstandelssystem 

Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandelssystem. För 2012 beräknas 

den totala kostnaden för avsättningen till Koncernledningen uppgå till 0,3 MSEK. 

4. Pensioner och försäkringar 

Ålderspension, invaliditets- och sjukersättning, förmåner avseende sjukvård och livförsäk-

ring ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde koncernled-

ningsmedlemmen är bosatt. 



Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska företrädesvis utgöras av premiebase-

rade pensionsplaner.  

5. Avgångsvederlag m.m.                

För medlem i Koncernledningen ska sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Fast 

lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp 

motsvarande den fasta lönen för två år. Koncernledningsmedlem bosatt utanför Sverige 

kan emellertid erhålla uppsägningstid och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det 

land koncernledningsmedlemmen har sin hemvist.  

6. Övriga förmåner               

Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska utgå i enlighet med lokal praxis. 

Det samlade värdet av dessa förmåner ska utgöra ett begränsat värde i förhållande till den 

totala ersättningen och ska motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.  

7. Styrelsens rätt att frångå riktlinjerna              

Styrelsen äger rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt 

fall föreligger särskilda skäl för detta. 

8. Beredning och beslut                 

Det ska inom Swedish Match styrelse finnas en kompensationskommitté. Kommittén är 

behörig att godkänna lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor för Koncern-

ledningen utom såvitt avser den verkställande direktören. Kommittén ska även bereda och 

framlägga beslutsförslag för styrelsen i frågor rörande lön och annan ersättning och övriga 

anställningsvillkor för den verkställande direktören. Därutöver är kommittén behörig att 

besluta (och i förhållande till den verkställande direktören behörig att föreslå beslut till sty-

relsen) om kriterier och mål avseende den rörliga lönen till Koncernledningen. Kommittén 

är även behörig att, i förhållande till såväl verkställande direktören som till övriga med-

lemmar av Koncernledningen, besluta om i vilken utsträckning sådana kriterier och mål 

har uppnåtts.  

9. Tidigare icke förfallna åtaganden   

Bolaget har inga tidigare icke förfallna åtaganden utöver de som framgår av årsredovis-

ningen för 2011.  



  Bilaga 11 

Valberedningens förslag till beslut under punkt 15 på dagordningen vid årsstämma i 

Swedish Match AB den 2 maj 2012 

 

Valberedningen föreslår val av styrelse enligt följande: 

 

Omval av: Andrew Cripps 

Karen Guerra 

 Conny Karlsson 

 Robert F. Sharpe 

Meg Tivéus 

Joakim Westh 

  

Valberedningen föreslår vidare att Conny Karlsson väljs till styrelsens ordförande samt att 

Andrew Cripps väljs till styrelsens vice ordförande. 

 

Samtliga föreslagna styrelseledamöter att väljas av bolagsstämman är att anse som obero-

ende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.  

 

Presentation av föreslagna ledamöter 
 

Conny Karlsson 

Född 1955, civ.ek. Styrelseordförande sedan 2007. Styrelseledamot sedan 2006. Ordföran-

de i Kompensationskommittén. 

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Rörvik Timber AB. Styrelseledamot i  

TeliaSonera AB och CapMan OYJ.  

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör Duni AB, marknadschef Procter & Gamble 

UK, marknadschef och regionchef Procter & Gamble Scandinavia, marknadschef Procter 

& Gamble E&SO. 

Egna och närståendes aktier: 26 000 

 

Andrew Cripps 

Född 1957, B.A., University of Cambridge. Auktoriserad revisor. Styrelseledamot sedan 

2006. Vice styrelseordförande och ledamot i Revisionskommittén. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén i Booker 

Group Plc och 2 Sisters Food Group. 

Arbetslivserfarenhet: Chef för förvärv och strategisk utveckling, British American Tobac-

co Plc, direktör Corporate Finance, Rothmans International Plc, verkställande direktör 

Rothmans Holdings BV, verkställande direktör Ed. Laurens International SA.  

Egna och närståendes aktier: 15 200 

 

 



Karen Guerra 

Född 1956. BSc Management Science. Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i Kompensa-

tionskommittén. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Amcor Ltd, Davide Campari-Milano S.p.A. och 

Samlerhuset Group BV.  

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Colgate Palmolive France SAS, ordförande 

och verkställande direktör, Colgate Palmolive UK Ltd., marknadschef Pepsi-Cola Interna-

tional i Nederländerna och Irland.  

Egna och närståendes aktier: 9 447 

 

Robert F. Sharpe 

Född 1952, J.D.Wake Forest University, B.A. DePauw University och BSE Purdue Uni-

versity, Styrelseledamot sedan 2011. Ledamot i kompensationskommittén. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ameriprise Financial, Inc. 

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör Commercial Foods, ConAgra Foods Inc; vice 

verkställande direktör och administrativ chef ConAgra Foods Inc, partner Brunswick 

Group, vice verkställande direktör och chefsjurist PepsiCo, Inc.  

Egna och närståendes aktier: 6 200 

 

Meg Tivéus  

Född 1943, Civil ekonom. Styrelseledamot sedan 1999. Ordförande i revisionskommittén. 

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Folktandvården Stockholm AB, Arkitektkopia AB, 

Marknadsförbundet och Björn Axén AB. Styrelseledamot i Cloetta AB, Paynova AB och 

Nordea Fonder AB.  

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör Svenska Spel AB, vice verkställande direktör 

Posten AB; divisionschef, Holmen AB; divisionschef, Åhléns AB; disponent, AB Nordiska 

Kompaniet; produktchef, Modo AB; projektledare, McCann Gunther & Bäck. 

Egna och närståendes aktier: 17 000 

 

 

Joakim Westh 

Född 1961. Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan och M Sc Aeronautics & Astro-

nautics, Massachusetts Institute of Technology. Ägare och management konsult i J. Westh 

Företagsutveckling AB samt styrelseordförande och delägare i EMA Technology AB. Sty-

relseledamot sedan 2011. Ledamot i revisionskommittén. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Absolent AB, SAAB AB, Intrum Justitia och 

Rörvik Timber AB.  

Arbetslivserfarenhet: Vice verkställande direktör och chef för Group Function Strategy 

and Operational Excellence samt medlem av koncernledningen, Telefonaktiebolaget LM 



Ericsson; vice verkställande direktör och medlem i koncernledningen, Assa Abloys AB, 

ordförande och ägare i Absolent AB; partner, McKinsey & Co. Inc. 

Egna och närståendes aktier: 2 000 

 

__________________ 

 

 

Vidare informeras aktieägarna om att de anställdas organisationer genom särskilda val ut-

sett: 

 

till ordinarie styrelseledamöter: till styrelsesuppleanter: 

  

Kenneth Ek, PTK  Patrik Engelbrektsson, LO 

Håkan Johansson, LO  Eva Norlén Moritz, PTK 

Eva Larsson, LO  Gert-Inge Rang, PTK 
 

 



  Bilaga 12 

Valberedningens förslag till beslut under punkt 16-18 på dagordningen vid årsstämma i 

Swedish Match AB den 2 maj 2012 

 

 

Punkt 16: Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.  

 

Punkt 17: Valberedningen föreslår att arvode till revisor, liksom tidigare år, skall utgå enligt 

godkänd räkning.  

 

Punkt 18: Valberedningen föreslår att till revisor från slutet av årsstämman 2012 till slutet av 

årsstämman 2013 omväljs revisionsbolaget KPMG AB. 

 

 

 

 



  Bilaga 13 

Styrelsens förslag till beslut under punkt 19 på dagordningen vid årsstämma i Swedish 

Match AB den 2 maj 2012 

 

 

Bolaget har 213 000 000 aktier. I Bolagsordningen anges att antalet aktier i bolaget skall vara 

lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) och högst åttahundra miljoner (800 000 000). Efter 

indragning av aktier i enlighet med vad som föreslås under punkten 10 a) kommer bolaget att ha 

206 000 000 aktier. I syfte att möjliggöra för bolaget att dra in eventuella framtida återköpta 

aktier föreslår styrelsen att årsstämman 2012 fattar beslut om ändring av Bolagsordningen enligt 

följande:  

 

5 §    Antalet aktier i bolaget skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst 

sexhundra miljoner (600 000 000).  

 

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det biträds 

av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 

företrädda aktierna. 
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