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ÅRSSTÄMMA I CAPIO AB (publ) 
 
Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2016 klockan 16.00 i 
Konserthuset, Stenhammarsalen, med adress Götaplatsen i Göteborg. Inregistrering till 
bolagsstämman börjar kl 15.00. Kaffe serveras före stämman. 
 
 
A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN 

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska: 
 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 maj 2016, 
 
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, 
Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 36, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller 
via hemsidan www.capio.com, senast onsdagen den 4 maj 2016.   
 
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller 
organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till 
bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medföras till stämman om 
aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare 
som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. 
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.capio.com och skickas per post till 
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även 
översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig 
firmatecknare av fullmakt. 
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, 
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara 
genomförd senast onsdagen den 4 maj 2016, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i 
god tid före nämnda datum. 
 
B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN 

Förslag till dagordning 
1. Årsstämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
4. Godkännande av dagordning.  
5. Val av en eller två justeringsmän.  
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.  
7. Redogörelse av verkställande direktören.  
8. Redogörelse för styrelsens samt styrelseutskottens arbete.  
9. Framläggande av  
 a) årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015,  
 b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som 

gällt sedan föregående årsstämma följts, samt 
 c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver. 
10. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2015, 
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 b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut 
 om avstämningsdag, samt 

 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.  
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
12. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer. 
13. Val av styrelseledamöter. 
14. Val av revisorer. 
15. Förslag avseende principer för utseende av ledamöter i valberedningen. 
16. Förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande 

befattningshavare.  
17. Förslag avseende riktad emission av konvertibler och godkännande av ett långsiktigt 

incitamentsprogram (Konvertibelprogram 2016/2021). 
18. Årsstämmans avslutande. 

Beslutsförslag 
 
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2) 
Den inför årsstämman 2016 utsedda valberedningen bestående av ordförande Robert Furuhjelm 
(Nordic Capital Fund VI), Steven Dyson (Apax Europe VI Fund Group), Per Hesselmark (R12 Kapital), 
Per Collén (Fjärde AP-fonden), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder) och styrelsens ordförande 
Anders Narvinger har föreslagit att styrelsens ordförande Anders Narvinger ska väljas till ordförande 
för årsstämman 2016. 
 
Förslag avseende vinstdisposition (punkt 10 b) 
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för 
utdelningen ska vara den 13 maj 2016. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utbetalning av 
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 18 maj 2016. 
 
Förslag avseende val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvoden  
(punkterna 11-14) 
Valberedningen har föreslagit följande: 
-  Antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken utan suppleanter. 
-  Arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 800 000 kronor, 

styrelsens viceordförande ska erhålla 450 000 kronor och var och en av de övriga 
bolagsstämmovalda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 350 000 kronor. 
Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisions- och finansutskottet erhålla 150 
000 kronor och ledamot i revisions- och finansutskottet 50 000 kronor, ordföranden för 
ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet 50 000 kronor samt 
ordföranden för medicinska kvalitetskommittén 150 000 kronor och ledamot i medicinska 
kvalitetskommittén 75 000 kronor. En ytterligare ersättning om 20 000 kronor per fysiskt 
styrelsemöte för restid ska utgå till Pascale Richetta och Michael Flemming.  

- Omval av styrelseledamöterna Anders Narvinger, Gunnar Németh, Gun Nilsson och Fredrik 
Näslund samt nyval av Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming och 
Arnaud Bosquet såsom ordinarie styrelseledamöter. Neal Dignum and Håkan Winberg har 
avböjt omval.  

- Omval av Anders Narvinger som styrelsens ordförande och Gunnar Németh som styrelsens 
vice ordförande.  
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Birgitta Stymne Göransson (född 1957) arbetar för närvarade som Senior Industrial Advisor och 

styrelseledamot i en rad nordiska företag, däribland Elekta, Sophiahemmet, Medivir 

(styrelseordförande) och BioInvent. Hon har tidigare varit VD för Memira och VD för Semantix. Under 

sin karriär har Birgitta innehaft flera ledande befattningar i svenska företag såsom Telefos, Åhléns, KF 

och Gambro samt arbetat på McKinsey & Company. Birgitta Stymne Göransson har en 

civilingenjörsexamen i kemi och bioteknik från KTH i Stockholm och en MBA från Harvard Business 

School i USA. 

Pascale Richetta (född 1959) är för närvarande Executive Vice President på biofarmaföretaget UCB i 
Belgien. Hon har tidigare varit Vice President Western Europe and Canada på läkemedelsföretaget 
AbbVie och hon har även innehaft flera ledande befattningar på Abbott Laboratories i Frankrike och 
Belgien, Glaxo Smith Kline i Frankrike och Storbritannien samt Beaufour-Ipsen och Servier i Frankrike. 
Pascale Richetta är legitimerad läkare från universitetet i Poitiers i Frankrike. 
 
Michael Flemming (född 1957) är executive business advisor och styrelseledamot i Medicover 
Holdings. Michael har lång erfarenhet från sjukvårdsbranschen. Han har haft flera ledande 
befattningar på det sydafrikanska företaget Afrox Healthcare, inklusive befattning som VD för Afrox 
Healthcare Limited (sedermera Life Healthcare Group Limited). Michael Flemming har en 
handelsexamen från University of Witwatersrand, en jurist- och BProc-examen från University of South 
Africa (UNISA) samt en AMP-examen från Harvard Business School, USA. 
 
Arnaud Bosquet (född 1983) är Vice President på Apax Partners LLP i London. Han har varit 
styrelsemedlem i Capio 2012-2013. Före Apax Partners LLP arbetade Arnaud på Deutsche Banks 
Investment Banking-division. Arnaud har en MBA-examen från INSEAD och en civilingenjörsexamen 
från École Centrale de Lille i Frankrike. 
 
Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets 
revisor för en mandatperiod om ett år, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om 
revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer utses till huvudansvarig 
revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal. 
 
Förslag avseende principer för utseende av ledamöter i valberedningen (punkt 15) 
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende tillsättningen av 
valberedningen. Valberedningen ska som huvudregel utgöras av representanter för de fem 
röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 
31 augusti året innan årsstämman infaller samt av styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska 
snarast möjligt efter den 31 augusti varje år kontakta aktieägare enligt ovan. Om någon av de fem till 
röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller 
annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse 
ledamot till valberedningen, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta 
krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Till ordförande i valberedningen ska, 
om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste 
aktieägaren. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Sammansättningen av 
valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska 
sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i 
valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och 
behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. Om tidigare 
än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte 
längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina 
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största 
aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Tillhör en aktieägare inte längre en av de fem till 
röstetalet största aktieägarna, men skillnaden i antalet ägda aktier jämfört med den femte största 
ägaren är marginell, är det upp till valberedningens ordförande att besluta om aktieägarens 
representant ska ställa sin plats till förfogande. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess  
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arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare 
hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, 
från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska 
omedelbart offentliggöras. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella 
nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens 
mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Denna 
instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar något annat. 
 
Förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare 2016 (punkt 16) 
Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om riktlinjer för verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare enligt följande.  
 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen för Capio. 
Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och 
förändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Ersättning till verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön (baslön), eventuell rörlig ersättning och 
övriga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning 
och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram. Den sammanlagda 
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där 
befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens 
ansvar och befogenhet. Årlig rörlig lön för den verkställande direktören och för andra ledande 
befattningshavare ska maximalt kunna uppgå till 60 procent av den årliga fasta bruttolönen. Den 
rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara 
kopplad till den värdeutveckling för Capio-aktien som kommer aktieägarna till del. Program för rörlig 
ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har 
möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som 
rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, medarbetare och övriga intressenter. I 
syfte att etablera långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse kan styrelsen 
föreslå bolagsstämman att besluta om långsiktiga incitamentsprogram. Programdeltagarna ska 
nomineras efter bl.a. kompetens och prestation. Utfallet ska vara beroende av hur vissa förutbestämda 
prestationskrav uppfylls. Målet med att ha långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett 
långsiktigt engagemang i Capio, att ge deltagarna möjlighet att ta del av Capios långsiktiga framgång 
och värdeskapande liksom att skapa möjligheter att attrahera och behålla ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner. Vid uppsägning bör gälla en uppsägningstid som inte överstiger 12 månader. 
Avgångsvederlag, vilket endast ska utgå om uppsägningen initieras av bolaget, bör maximalt uppgå till 
12 månader och då med avdrag för andra eventuella inkomster under perioden. Följaktligen bör den 
kombinerade uppsägningstiden och tiden under vilken avgångsvederlag erhålls totalt inte överskrida 
24 månader. Pensionsförmåner bör om möjligt vara avgiftsbestämda men kan vara förmånsbestämda, 
eller en kombination därav och ge koncernledningsmedlemmen rätt att erhålla pension från tidigast 65 
års ålder om inte annat följer av lokala regler. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om 
inte annat följer av lokala regler. Frågor om ersättning till verkställande direktören ska beredas av 
ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Frågor om ersättning till sådana ledande 
befattningshavare som direktrapporterar till verkställande direktören kan beslutas av 
ersättningsutskottet. Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
för detta. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste 
kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta. 
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Förslag avseende riktad emission av konvertibler och godkännande av ett långsiktigt 

incitamentsprogram (Konvertibelprogram 2016/2021) (punkt 17) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram 
baserat på konvertibler för anställda i Capio-koncernen (”Konvertibelprogram 2016/2021”) på följande 
villkor.  
 
Riktad emission av konvertibler  
Styrelsens förslag innefattar att bolaget ska utge konvertibler i två serier, serie 2016/2021:1 om högst 
nominellt 180 000 000 kronor och serie 2016/2021:2 om högst nominellt 18 000 000 euro. Det 
sammanlagda nominella beloppet för båda serierna av konvertibler ska totalt inte överstiga 
200 000 000 kronor.  
 
Teckningskursen för konvertiblerna ska utgöra deras nominella värde, vilket ska motsvara 
marknadsvärdet av konvertiblerna baserat på en marknadsmässig värdering av konvertiblerna 
infattande nominellt belopp, räntesats och konverteringskurs, fastställt av ett oberoende 
värderingsinstitut med användande av en vedertagen värderingsmodell.  
 
Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara personer anställda i 
Capio-koncernen som den 30 april 2016 (i) innehar anställning eller som vid denna tidpunkt tecknat 
avtal om anställning med bolag i Capio-koncernen och (ii) inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från 
sin anställning. Därutöver ska vissa konsulter i Capio Norge, med en tjänstgöringsgrad om minst 50 
procent av heltid erbjudas att delta i konvertibelprogrammet på samma villkor som de anställda.  
 
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Capio AB önskar införa ett 
konvertibelprogram för anställda inom Capio-koncernen, varigenom de anställda kan erbjudas att ta 
del av en värdetillväxt i bolaget och bolagets aktie. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos 
de anställda förväntas stimulera ett ökat intresse för bolagets utveckling och resultat, liksom för 
bolagets aktiekursutveckling, samt öka motivationen och främja fortsatt lojalitet mot bolaget de 
kommande åren. Såvitt gäller deltagare i andra länder än Sverige förutsätts att deltagande enligt 
styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. 
 
Konvertiblerna ska kunna tecknas under perioden från och med den 24 maj 2016 till och med den 17 
juni 2016 och betalas kontant senast den 8 juli 2016, med rätt för styrelsen att förlänga dessa frister.  
 
Konvertiblerna förfaller till betalning den 31 augusti 2021 i den mån konvertering inte har ägt rum 
dessförinnan. Konvertiblerna ska kunna konverteras till nya aktier i Capio AB under perioden från och 
med den 25 juli 2021 till och med den 15 augusti 2021 till en konverteringskurs som ska fastställas till 
120 procent av den för aktier i Capio AB på Nasdaq Stockholm noterade genomsnittliga volymviktade 
aktiekursen under perioden från och med den 11 maj 2016 till och med den 18 maj 2016, dock ej lägre 
än aktiens kvotvärde. Konverteringskursen för konvertibler av serie 2016/2021:2 ska därefter 
omräknas till euro med tillämpning av den av de svenska affärsbankerna noterade valuta fixkursen för 
SEK/EUR per den 18 maj 2016. Konverteringskursen för båda serier av konvertibler ska fastställas av 
styrelsen snarast praktiskt möjligt efter utgången av angiven mätperiod. Aktie som tillkommit på grund 
av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att konvertering verkställts.   
 
De konvertibla skuldförbindelserna ska i händelse av bolagets konkurs eller likvidation medföra rätt till 
betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets alla andra förpliktelser som inte uttryckligen är 
efterställda eller uttryckligen jämsides (pari passu) med konvertiblerna och jämsides (pari passu) med 
andra konvertibler utfärdade på motsvarande villkor.  
 
Sedvanliga villkor kommer att tillämpas för omräkning av konvertiblerna.  
 



 
 
PRESSMEDDELANDE 2016-04-06 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi 
och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2015 tog Capios 12 360 
medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en 
omsättning på 13 486 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets 
omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015). 
För mer information om Capio se www.capio.com/sv.  
 

 
Riktlinjer för tilldelning  
Tilldelningen av konvertibler ska fastställas av styrelsen i enlighet med följande principer: 
 
  Deltagare   Grundbelopp 
 - VD och koncernchef   3 000 000 kronor 
 - Koncernledning    2 000 000 kronor per person 
  (5 personer) 
 - Affärsområdeschefer och   1 000 000 kronor per person  
  franska ledningsgruppen 
  (cirka 14 personer) 
 - Ledningspersonal i respektive affärsområde  750 000 kronor per person 
  (cirka 120 personer) 
 - Enhetschefer och vissa  300 000 kronor per person 
  konsulter i Norge (cirka 400 personer) 
 - Vårdenhetschefer (cirka 350 personer) 150 000 kronor per person 
 - Övriga anställda   50 000 kronor per person 
 
För konvertibler av serie 2016/2021:2 ska Grundbeloppen omräknas till euro med tillämpning av den 
av de svenska affärsbankerna noterade valuta fixkursen för SEK/EUR per den 18 maj 2016. En 
deltagare har rätt att teckna sig för Grundbeloppet eller ett högre nominellt belopp (”Tilläggsbeloppet”) 
motsvarande maximalt 300 procent av Grundbeloppet. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre 
nominellt belopp än Grundbeloppet, dock ej lägre än 10 000 kronor eller motsvarande belopp i euro 
beräknat enligt ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.  
 
Riktlinjer för tilldelning vid överteckning 
Om teckning i erbjudandet överstiger totalt 200 miljoner kronor för båda serier av konvertibler (eller 
sådant lägre belopp som kan följa av en reducering för att erbjudandet totalt inte ska medföra en 
utspädning av aktierna som överstiger 2,5 procent enligt vad som anges nedan) kommer reducering 
av det totala belopp som tilldelas att ske så att totalt nominellt belopp inte överstiger 200 miljoner 
kronor (eller sådant lägre belopp som kan följa av en reducering för att erbjudandet totalt inte ska 
medföra en utspädning av aktierna som överstiger 2,5 procent). Motsvarande ska gälla för det fall 
tecknade belopp för endera av konvertibelserierna överstiger respektive series högsta nominella 
belopp. Sådan reducering och tilldelning kommer att ske i enlighet med de principer som anges 
nedan.  
 
I första hand ska de teckningsberättigade erhålla det Grundbelopp de erbjudits att teckna enligt 
tilldelningsprinciperna. Återstående konvertibler fördelas mellan deltagare som tecknat ett 
Tilläggsbelopp pro rata i förhållande till det tecknade Tilläggsbeloppet. Om det totala nominella 
beloppet för konvertiblerna, eller för en av konvertibelserierna, inte räcker för att täcka de tecknade 
Grundbeloppen, kommer reducering ske pro rata i förhållande till det Grundbelopp som tecknats av 
respektive deltagare.  
 
Ränta 
Konvertiblerna löper med ränta från och med den 8 juli 2016. Konvertiblerna ska löpa med en årlig 
ränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för 
konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 50 
kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 60 kronor samt aktuellt ränteläge kommer 
räntan att uppgå till cirka 4-5 procent per år. Den upplupna räntan erläggs i efterskott den 8 juli varje år 
med början den 8 juli 2017 samt på lånens förfallodag. Vid konvertering upphör rätten att erhålla ränta 
för perioden från och med den föregående räntebetalningsdagen.  
 
Utspädningseffekt och påverkan på nyckeltal 
Om samtliga konvertibler tecknas och konverteras och konverteringskursen antas bestämmas till 60 
kronor, (motsvarande 120 procent av 50 kronor) kommer Capio AB:s aktiekapital öka med cirka  
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1 700 000 kronor baserat på kvotvärdet 0,51 kronor per aktie, vilket vid full konvertering av 
konvertiblerna motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och det totala 
antalet röster. 
 
För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället, med tillämpning av ovannämnda 
beräkningsmetoder och tillämpliga aktiekurser och växlingskurser, skulle bestämmas till ett belopp 
som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2,5 procent av aktiekapitalet och 
rösterna, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2,5 
procent (dock med förbehåll för att den maximala utspädningen kan bli större än 2,5 procent till följd av 
senare omräkning av konverteringskursen enligt villkoren för konvertiblerna). De föreslagna 
konvertiblerna medför att vinst per aktie förändras i princip omvänt proportionellt mot den förändring i 
antalet aktier som en konvertering resulterar i (utspädningen). Eftersom den kapitalmässiga 
utspädningen enligt konvertibelvillkoren aldrig kommer att kunna överstiga 2,5 procent, kommer 
således vinst per aktie aldrig att kunna minska med mer än 2,5 procent vid full konvertering. 
 
Ärendets beredning 
Konvertibelprogrammet har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen i samråd med externa 
experter. Förslaget har antagits av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i beredningen 
av beslutsförslaget eller styrelsens beslut. 
 
Kostnader för konvertibelprogrammet  
De finansiella kostnaderna för programmet beräknas, vid full teckning, uppgå till cirka 12 miljoner 
kronor per år. Kostnaderna i form av arvoden till externa rådgivare och banker beräknas inte överstiga 
6 miljoner kronor under programmets löptid. Därutöver kan bolaget komma att behöva bära mindre 
kostnader i form av sociala avgifter för vissa deltagare i andra jurisdiktioner. Förutom de nu nämnda 
kostnaderna väntas Konvertibelprogram 2016/2021 inte medföra några betydande kostnader för 
bolaget. Några åtgärder för att säkra programmet har inte vidtagits.  
 
Bemyndigande för styrelsen 
Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 
 
Majoritetskrav 
För beslut av årsstämman enligt denna punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna. 
 
C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET  
 
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 141 159 661. 
 
D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR 
 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning 
till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare, liksom revisorns yttrande huruvida 
riktlinjerna följts samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16 och 17 samt 
styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 10 b) kommer att finnas 
tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med onsdagen den 20 april 
2016. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt 
kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.capio.com och på årsstämman. 
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E. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 
 
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och 
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande 
som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen 
av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat 
koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Capio AB, 
”Årsstämma”, Box 1064, 405 22 Göteborg, eller per e-post till agm@capio.com. 
 
 

Göteborg i april 2016 
CAPIO AB (publ) 

Styrelsen 
 
 
Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl 13.00 (svensk 
tid).  
 
 
 


