K
KALLELSE
Aktieägaarna i Pricer AB (publ) kallas härm
med till årssttämma onsd
dagen den 255 april 2012,,
klockan
n 15.00, Scan
ndic Infra Ciity, Kanalväägen 10, Upp
plands Väsby
y.

Anmälaan
Aktieägaare som önsskar delta i stämman
s
sk all vara infö
örd i den av Euroclear SSweden AB förda
f
aktiebok
ken torsdagen den 19 ap
pril 2012. Akktieägare so
om låtit förva
altarregistreera sina aktiier bör i
god tid fföre detta daatum genom
m förvaltaren
ns försorg tiillfälligt inre
egistrera akt
ktierna i egett namn
för att h
ha rätt att deelta vid stäm
mman.
Aktieägaare som önsskar delta i bolagsstämm
b
man skall vid
dare anmäla
a detta senasst torsdagen
n den 19
april 2012, klockan 16.00, unde
er adress: Prricer AB (pu
ubl), Bergkälllavägen 20--22, 192 79
Sollentu
una eller perr telefon 08--505 582 00
0 eller telefax 08-505 58
82 01 eller peer e-post
info@prricer.com. Vid
V anmälan
n bör uppgess namn, adreess, telefonn
nummer, peerson- eller
organisaationsnumm
mer samt akttieinnehav.

Ombud
Aktieägaare som skaa företrädas genom ombbud ska utfärda skriftlig
g och daterad
ad fullmakt för
f
ombudeet. Om fullm
makten utfärdats av jurid
disk person ska bestyrk
kt kopia av aaktuellt
registreringsbevis eller
e
motsvaarande för deen juridiskaa personen bifogas.
b
Fulllmakt gäller ett år
gre giltighetsstid som framgår av fulllmakten, doock högst fem
m år.
från utfäärdandet elller den läng
Fullmak
kt i original samt eventu
uellt registreeringsbevis bör insända
as till bolageet i god tid fö
öre
stämmaan. Formulärr för fullmak
kt tillhandah
hålls på bolaagets webbp
plats www.ppricer.com och
o
kommerr även att säändas till de aktieägare ssom begär det.
d

Antal ak
ktier och rö
öster
I bolageet finns vid tidpunkten
t
för
f denna kaallelse totaltt 108 965 148 aktier, varrav 225 822 av serie
A och 10
08 739 326 av
a serie B, motsvarande
m
e sammanlag
gt 109 868 435 röster. Boolaget inneh
har inga
egna akttier.

n
Ärenden
1.

Ö
Öppnande av
a stämman.

2.

V
Val av ordfö
örande vid stämman.

3.

U
Upprättand
de och godkäännande av röstlängd.

4.

Godkännande av dagordning.

5.

Val av en eller två justeringsmän.

6.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.

Anförande av verkställande direktören i Pricer AB.

8.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

9.

Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

11.

Val av styrelse.

12.

Beslut om antagande av ny bolagsordning.

13.

Val av revisor.

14.

Beslut om valberedning.

15.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.

Beslut om emissionsbemyndigande.

17.

Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag:
Punkt 2: Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Gunnar Mattsson, Advokatfirman
Lindahl.
Punkt 10: Arvode föreslås utgå med totalt 1 250 000 kronor fördelade på 450 000 kronor till
ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter. För ledamot som i enlighet med gällande
regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande
lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för Pricer. Ersättning för utskottsarbete
eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete
skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd
räkning.
Punkt 11: Omval föreslås av Mikael Bragd, Bo Kastensson, Peter Larsson och Bernt Magnusson
samt nyval av Indra Åsander. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Larsson.

Indra Åsander, född 1956, är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och är verksam
som VD i Sergel Group inom TeliaSonera AB, en koncern Indra har arbetat inom i olika
funktioner under ett decennium. Indra sitter i styrelsen för Via Travel Group.
Punkt 13: Omval föreslås av KPMG AB som revisor för tiden intill den årsstämma som hålls
2016. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Åsa Wirén Linder kommer att fortsätta
som huvudansvarig revisor.
Punkt 14: Valberedningens förslag är oförändrat i förhållande till föregående år. Valberedningen
föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i
bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa
årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större
aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från
sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största
ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de tre största
aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.
Styrelsen skall, om behov uppkommer, kunna sammankalla den tidigare valberedningen innan
en ny valberedning konstituerats enligt ovan angivna principer.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som
tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga
förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger,
om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än
två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen
äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om
en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg
ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.
Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2013
för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till
styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till arvode till
revisorn, (e) förslag till ordförande på årsstämman och (f) riktlinjer för tillsättande av
valberedning.
Styrelsens förslag:
Punkt 9 b: Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0,25 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 30 april 2012. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB
den 4 maj 2012.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ny bolagsordning enligt vilken andra
stycket i § 8 erhåller följande lydelse: ”På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan
suppleanter för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet”.
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.
Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktören, CFO och övriga medlemmar i koncernens ledningsgrupp.
Pricer skall erbjuda en, med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av
medlemmarna i koncernledningen bor, marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till koncernledningen skall
bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.
Den fasta lönen fastställs individuellt och baseras på varje individs roll, prestation, resultat och
ansvar. Lönenivån skall vara marknadsmässig på den relevanta marknaden. Lönenivån
omprövas normalt varje år. Den rörliga ersättningen baseras på uppfyllelse av finansiella och
personliga mål. Den rörliga ersättningen skall inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta
lönen.
Koncernledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.
För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och
övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.
Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader vid uppsägning från arbetstagarens
sida och tolv månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. För övriga ledande
befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger tolv månader.
Verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om han
avslutar sin anställning som en konsekvens av stora ägarförändringar och vid vissa andra
händelser, s.k. ”change of control”. Ledande befattningshavare i övrigt äger inte rätt till
avgångsvederlag.
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda
fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Punkt 16: Styrelsen föreslår, i likhet med vad som föreslagits och beslutats föregående år, att
årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen
skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med
bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall endast kunna användas i samband med förvärv av
bolag, rörelser, immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

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.
Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011, bolagsstyrningsrapporten,
revisorernas yttranden, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.pricer.com senast den 4 april 2012. Av kostnadsskäl
distribueras dessa handlingar endast till de aktieägare som begärt det och uppgivit sin
postadress.
_______________________________
Sollentuna i mars 2012
Pricer AB (publ)

Styrelsen

