Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut
till årsstämman den 25 april 2019
(punkterna 7 b) och 14–18)
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Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till stamaktieägarna om
1,00 krona per stamaktie och att måndagen den 29 april 2019 ska vara avstämningsdag för
vinstutdelningen. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas
vinstutdelningen till stamaktieägare utbetalas fredagen den 3 maj 2019 genom Euroclear
Sweden AB.
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till preferensaktieägarna, i
enlighet med bolagets bolagsordning, om 40,00 kronor per preferensaktie att betalas
kvartalsvis med 10,00 kronor per preferensaktie och att avstämningsdagar för
vinstutdelning ska vara 5 augusti 2019, 5 november 2019, 5 februari 2020 och 5 maj 2020
(eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning). Styrelsen
noterar även att föregående årsstämma 2018 beslutade om utdelning på preferensaktier
med 40 kronor per aktie, motsvarande totalt 64 150 960,00 kronor, att utbetalas kvartalsvis,
varav avstämningsdagen för den sista utestående utbetalningen är den 5 maj 2019. Denna
utestående utdelning har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret
2018 och har således redan reducerats från det belopp som står till årsstämmans
förfogande.
Baserat på utdelning till samtliga utestående stamaktier och preferensaktier i bolaget vid
tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, så uppgår den av styrelsen föreslagna
vinstutdelningen till stamaktieägarna till ett belopp om totalt 80 406 571,00 kronor och den
föreslagna årliga vinstutdelningen till preferensaktieägarna under perioden augusti 2018maj 2019 till ett belopp om totalt 64 150 960,00 kronor. Det noteras härtill, i enlighet med
vad som framkommer ovan, att årsstämman 2018 härutöver beslutat om en vinstutdelning
till preferensaktieägarna om 16 037 740,00 kronor, vilken verkställs den 5 maj 2019 och
vilken har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och har
således redan reducerats från det belopp som står till årsstämmans förfogande.
Ovanstående vinstutdelningsförslag innebär att totalt 144 557 531,00 kronor av de cirka
3 233,7 miljoner kronor som står till årsstämmans förfogande tas i anspråk för
vinstutdelning. Återstående cirka 3 089,2 miljoner kronor föreslås balanseras i ny räkning.
Styrelsens motiverade yttrande

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen lämnas separat och har
bifogats detta förslag.
***
Stockholm i mars 2019
Volati AB (publ)
Styrelsen

3

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens nedanstående
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden fram till
slutet av nästa årsstämma. De föreslagna riktlinjerna är identiska med de riktlinjer som
godkändes av årsstämman 2018.
Med ledande befattningshavare avses för närvarande Mårten Andersson, Mattias Björk,
Karin Rosenthal, Håkan Karlström, Nicklas Margård, Maria Edsman och Johan Ekström.
***
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor
Grundprincipen är att ledande befattningshavares ersättning och andra anställningsvillkor
ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla
kompetenta ledande befattningshavare.
Principerna för fasta ersättningar
Ledande befattningshavares fasta ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på
den enskildes erfarenheter, ansvarsområde och prestation.
Principerna för rörlig ersättning
Ledande befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning i tillägg till den fasta ersättningen.
Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda mål och mätbara kriterier samt
vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörliga
ersättningar som utgår kontant får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta
ersättningen.
Bolagsstämma kan besluta om att rörlig ersättning ska utgå i form av aktierelaterad
ersättning i såväl bolaget som dess dotterbolag. Aktierelaterad ersättning ska, utöver att
främja långsiktigt värdeskapande, vara utformad med syfte att uppnå ökad
intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och bolagets aktieägare.
Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag
Övriga ersättningar och förmåner, som till exempel pensionsförmåner, tjänstebil och
sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.
Fast lön under uppsägningstid ska uppgå till maximalt tolv månadslöner. Avgångsvederlag
ska inte utgå.
Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas och motiveras vid
nästkommande årsstämma.

4

Övrig information
Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2019 vid maximalt utfall för ledande
befattningshavare är cirka 0,5 miljoner kronor exklusive sociala avgifter baserat på
koncernledningens nuvarande sammansättning.
***
Stockholm i mars 2019
Volati AB (publ)
Styrelsen
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Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
av egna stamaktier och preferensaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna stamaktier och
preferensaktier i enlighet med följande villkor.
1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter
varje sådant förvärv uppgår till maximalt en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske (i) på Nasdaq Stockholm, (ii) i enlighet med ett förvärvserbjudande
som har riktats till samtliga ägare av stamaktier, (iii) i enlighet med ett
förvärvserbjudande som har riktats till samtliga ägare av preferensaktier eller (iv) i
enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare.
3. Förvärv på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet för det aktieslag som förvärvas.
4. Förvärv i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga
aktieägare eller samtliga ägare till ett visst aktieslag får endast ske till ett pris per
aktie som inte överstiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en
marknadsmässig premie i förhållande till börskursen får tillämpas.
5. Förvärvade aktier ska betalas kontant.
6. Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att (i) uppnå flexibilitet beträffande
bolagets egna kapital och därigenom möjliggöra en optimerad kapitalstruktur eller
(ii) beträffande förvärv av egna preferensaktier, möjliggöra användande av
preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.
7. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för respektive förvärv av egna
stamaktier eller preferensaktier.
Styrelsens motiverade yttrande

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen lämnas separat och har
bifogats detta förslag.
Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
***
Stockholm i mars 2019
Volati AB (publ)
Styrelsen
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Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av egna preferensaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av egna preferensaktier i
enlighet med följande villkor.
1. Överlåtelse får ske av egna preferensaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för
styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av egna preferensaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt
än på Nasdaq Stockholm.
3. Överlåtelse av egna preferensaktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Överlåtelse av egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per preferensaktie som
inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig
rabatt i förhållande till preferensaktiens börskurs får tillämpas.
5. Betalning för preferensaktier som överlåts på annat sätt än på Nasdaq Stockholm
får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning.
6. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
egna preferensaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra
för bolaget att använda egna preferensaktier som likvid vid eller finansiering av
förvärv av företag eller rörelser.
7. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för respektive överlåtelse av egna
preferensaktier.
Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
***
Stockholm i mars 2019
Volati AB (publ)
Styrelsen
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Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av preferensaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 320 754
preferensaktier (motsvarande cirka 20 procent av antalet utgivna preferensaktier). Styrelsen
ska kunna besluta att emissionen ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och
att aktierna, utöver att betalas i pengar, får betalas med apportegendom, genom kvittning
eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § andra stycket aktiebolagslagen.
Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att
använda preferensaktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller
rörelser.
Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
***
Stockholm i mars 2019
Volati AB (publ)
Styrelsen
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Punkt 18: Beslut om godkännande av överlåtelse av två procent av aktierna i
dotterbolaget Volati Infrastruktur AB (indirekt moderbolag till S:t Eriks AB)
till S:t Eriks AB:s verkställande direktör
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att bolagets indirekt
helägda dotterbolag Volati 1 AB, 556880-6235, överlåter två procent av aktierna i dess
helägda dotterbolag Volati Infrastruktur AB, 559162-9612, till S:t Eriks AB:s, 5562034750, verkställande direktör Tomaz Lewander (eller till honom helägt bolag). Volati
Infrastruktur AB är vid tidpunkten för överlåtelsen indirekt ägare till samtliga aktier i S:t
Eriks AB.
Den föreslagna överlåtelsen är en del av Volatis affärsmodell att genom saminvesteringar
skapa ett gemensamt intresse med nyckelpersoner inom dess affärsenheter. Tomaz
Lewander är en sådan nyckelperson i affärsenheten S:t Eriks och styrelsen bedömer att ett
samägande mellan Volati och Tomaz Lewander är av väsentlig betydelse för S:t Eriks
utveckling, vilket i sin tur bedöms vara till fördel för Volatis aktieägare.
Majoritetskrav

Eftersom Tomaz Lewander är verkställande direktör i S:t Eriks AB (samt dess
dotterbolag), som ingår i samma koncern som Volati AB (publ), är överlåtelsen en sådan
närståendetransaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) ska
godkännas av bolagsstämman med en kvalificerad majoritet om nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
***
Stockholm i mars 2019
Volati AB (publ)
Styrelsen

