
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIEÄGARNA I 
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) 
 
kallas till ordinarie bolagsstämma i Globen, entré Annexet, Globentorget, Stockholm, 
tisdagen den 8 april 2003, kl 16:00. 
 
Anmälan mm 
 
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, ska senast onsdagen den 2 april 2003, 
kl 16:00, anmäla detta till bolaget via Ericssons hemsida www.ericsson.com/investors 
eller per telefon 08/775  4455 eller per telefax 08/775 8018. Telefonanmälan kan göras 
vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00. Anmälan kan också göras inom föreskriven tid 
till bolagets postadress: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Koncernfunktion Juridik, 
Box 47021, 100 74 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, 
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. 
 
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och 
andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 
måndagen den 7 april 2003. 
 
Rätt att deltaga 
 
Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB 
fredagen den 28 mars 2003, har rätt att efter anmälan deltaga i bolagsstämman. 
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt införas i 
aktieboken för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. Aktieägaren måste 
underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 28 mars 2003, då införingen 
ska vara gjord. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks 
aktieägardepå och/eller handlar via internet. 
 
Dagordning 
 
På stämman ska behandlas 
 
1 Val av ordförande vid bolagsstämman. 
 
2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 
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3 Godkännande av dagordning. 
 
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 
5 Val av två justeringsmän. 
 
6 a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
b) VDs tal och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och 

ledning. 
 

7 Beslut om 
 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 

b) ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
c) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
 
8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  
 
9 Fastställande av arvoden till styrelsen. 

 
10 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

 
11 Bestämmande av antalet revisorssuppleanter. 

 
12 Fastställande av arvoden till revisorerna. 

 
13 Val revisorer och revisorssuppleanter. 

 
14 Val av ledamöter till Nomineringskommittén och fastställande av arvoden till 

kommittén. 
 

15 Styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier med anledning av beslutet om 
Globalt Aktieincitamentsprogram 2001. 
 

16 Styrelsens förslag till 
 
a) inrättande av en Aktiesparplan 2003 och, i anledning härav; 
b) ändring av bolagsordningen; 
c) riktad kontantemission; 
d) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande; samt 
e) överlåtelse av förvärvade egna aktier. 

 
17 Förslag från Einar Hellbom om att bolagsstämman fattar beslut om att ge A- och B-

aktier lika röstvärde. 
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18 Förslag från Robert Österbergh om att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget a) 
ska anta en etisk kod baserad på FNs konvention om mänskliga rättigheter och ILOs 
konventioner, b) ska etablera oberoende etisk granskning av särskild revisor samt 
införa resultatet av sådan etisk granskning i årsredovisningen, c) ska införa redovisning 
av styrelseledamöternas eventuella medverkan i olika lobbygrupper, d) ska redovisa 
bolagets eventuella anslag till lobbygrupper och ändamålet med dessa och e) ska 
redovisa eventuella bidrag till utländska politiker eller politiska partier. 
 

19 Stämmans avslutande. 
 
Punkt 7 c)   Utdelning 
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2002. 
 
Punkterna 8, 9 och 10 - Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden 
till styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
 
Nomineringskommittén föreslår: 
• Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio utan styrelsesuppleanter. 
• Oförändrat styrelsearvode om högst 8 miljoner kronor att fördelas av styrelsen 

inom sig. Vidare föreslås ett särskilt arvode till styrelsens ordförande om 
5,5 miljoner kronor för vart och ett av åren 2002 och 2003. Beloppen avser 
ersättning för de utomordentligt stora arbetsinsatser, utöver normalt 
ordförandearbete, som styrelseordföranden utfört under 2002 och som kommer att 
krävas av styrelseordföranden även under 2003. 

• Omval av styrelseledamöterna Peter Bonfield, Sverker Martin-Löf, Eckhard 
Pfeiffer, Peter Sutherland, Michael Treschow, Lena Torell och Marcus Wallenberg. 
Tom Hedelius har avböjt omval. 

• Nyval av Arne Mårtensson och Carl-Henric Svanberg.  
 
Punkterna 11, 12 och 13   Antal revisorssuppleanter, arvoden till revisorerna samt 
val av revisorer och revisorssuppleanter. 
 
Enligt bolagsordningen ska antalet revisorer vara tre och antalet revisorssuppleanter 
högst tre. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en fyraårsperiod till och med 
ordinarie bolagsstämma 2007. Det föreslås att 
• antalet revisorssuppleanter skall vara tre; 
• revisorerna erhåller arvode enligt räkning; 
• omval sker av ordinarie revisorerna Carl-Eric Bohlin och Thomas Thiel samt nyval 

av Bo Hjalmarsson;  
• omval sker av revisorssuppleanterna Stefan Holmström och Jeanette Skoglund samt 

nyval av Peter Clemedtson. 
 
Punkt 14 - Val av ledamöter i Nomineringskommitten och fastställande av arvoden 
till kommittén 
 
Till bolaget har inkommit förslag om att bolagsstämman ska utse följande personer till 
ledamöter i Nomineringskommittén fram till dess ordinarie bolagsstämma 2004 hållits: 
Claes Dahlbäck, Investor, Anders Ek, Robur, Anders Nyrén, Industrivärden, Lars 
Otterbeck, Alecta, och Michael Treschow. 
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Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till kommittén för 
mandatperioden. 
 
Punkt 15 - Överlåtelse av egna aktier med anledning av beslutet om Globalt 
Aktieincitamentsprogram 2001 
 
Bakgrund 
Vid ordinarie bolagsstämma 2001 beslöts om överlåtelse av egna aktier i samband med 
införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bl a rätt till 
överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i 
huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet. Enligt 
bolagsstämmans beslut skulle sådan överlåtelse ske före ordinarie bolagsstämma 2002. 
Ingen överlåtelse av aktier i enlighet med beslutet hade skett före ordinarie 
bolagsstämma 2002, då nytt beslut fattades att bolaget skulle äga rätt att, före ordinarie 
bolagsstämma 2003 överlåta aktier enligt ovan. T o m den 4 mars 2003 hade i enlighet 
med beslutet 460 535 aktier överlåtits.  
 
Förslag 
Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman fattar beslut om att Ericsson 
skall äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta högst 30 539 465 aktier av 
serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 25 mars 2003 
kvarstår av de ursprungliga 31 000 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i 
huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala 
Aktieincitamentsprogram 2001. Sådan överlåtelse av aktier skall ske på 
Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 
 
Punkt 16 – Inrättande av Aktiesparplan 2003 och, i anledning härav, ändring av 
bolagsordningen, riktad kontantemission, bemyndigande om riktat 
förvärvserbjudande samt överlåtelse av förvärvade egna aktier. 
 
Bakgrund 
Vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2001 fattades bl a beslut om att emittera och 
återköpa egna aktier i anledning av ett aktierelaterat incitamentsprogram, det Globala 
Aktieincitamentsprogrammet 2001, bestående av två delar, en Aktieoptionsplan 2001-
2002 och en Aktiesparplan. 

Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att besluta om en fortsättning av 
Aktiesparplanen enligt samma principer som lades fast i 2001 års program.  

 
Punkt 16 a)   Inrättande av Aktiesparplan 2003 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en Aktiesparplan 2003, 
omfattande 158 000 000 aktier av serie B, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer. 
Högst hälften av det totala antalet aktier avsedda för planen, dvs 79 000 000 aktier, får 
relateras till planens första 12 månader.  
Anställda som deltar i Aktiesparplanen 2003 skall under en 24-månadersperiod från 
planens inledning ges möjlighet att spara upp till 7,5 % av bruttolönen, dock ej ett 
belopp överstigande 50 000 kronor per 12-månadersperiod, för köp av aktier av serie B 
i Ericsson. Om de köpta aktierna innehas av den anställde i tre år från investeringen och 
anställningen inom Ericssonkoncernen kvarstår under den tiden, kommer den anställde 
att erhålla motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. 
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I princip samtliga anställda inom Ericssonkoncernen, det vill säga idag cirka 
60 000 personer, skall erbjudas att deltaga i Aktiesparplanen 2003.  

För att kunna genomföra Aktiesparplanen 2003 enligt ovan föreslår styrelsen att 
bolagsstämman fattar beslut enligt följande. 

Punkt 16 b)   Ändring av bolagsordningen 

Ändring av bolagsordningen på så sätt att det antal aktier av serie C som får utges 
ändras från nuvarande högst 155 000 000 aktier till högst 158 000 000 aktier (§ 6). 

 

Punkt 16 c)   Riktad kontantemission 

Ökning av Ericssons aktiekapital med 158 000 000 kronor genom emission av 
158 000 000 aktier av serie C, envar aktie om nominellt 1 krona. 

För emissionen skall i huvudsak följande villkor gälla. 

• De nya aktierna skall – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas av 
endast AB Industrivärden och/eller Investor AB eller dotterbolag till dessa bolag. 

• De nya aktierna skall tecknas och betalas under tiden 22 april 2003 – 30 april 2003. 
• De nya aktierna skall emitteras till en kurs om 1 krona per aktie. 
• De nya aktierna skall berättiga till utdelning med ett belopp som skall motsvara 

STIBOR med 360 dagars löptid gällande från den 30 april 2003 till och med den 
30 april 2004 och beräknad på nominellt belopp för bolagets aktie. 
 

Punkt 16 d)   Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat 
förvärvserbjudande 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier av serie C i Ericsson 
enligt följande. 

• Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier 
av serie C i Ericsson. 

• Bemyndigandet får utnyttjas längst intill ordinarie bolagsstämma 2004. 
• Det antal aktier av serie C som får förvärvas skall uppgå till 158 000 000. 
• Förvärv skall ske till ett pris om lägst 1 krona och högst 1,10 krona per aktie.  
• Betalning av förvärvade aktier skall ske kontant. 
 
Efter förvärv av aktier av serie C, kommer styrelsen att besluta om omvandling av 
samtliga aktier av serie C till aktier av serie B. 
 
Punkt 16 e) Överlåtelse av egna aktier 
 
Överlåtelse av förvärvade egna aktier enligt följande. 

• Högst 158 000 000 aktier av serie B kan överlåtas. 

• Rätt att förvärva aktier skall tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen 
som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen 2003. Vidare skall dotterbolag inom 
Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant 
dotterbolag skall vara skyldigt att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina 
anställda som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen 2003. 

• Rätt att erhålla aktier skall tillkomma den anställde under den tid som den anställde 
har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktiesparplanen 2003, dvs under tiden 
15 november 2003 till och med 15 november 2008. 
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• Anställd som omfattas av villkoren för Aktiesparplanen 2003 skall, under vissa 
förutsättningar, erhålla aktier vederlagsfritt. 

• Vidare skall Ericsson äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta högst 
26 000 000 aktier av serie B av innehavet om 158 000 000 aktier av serie B, i syfte 
att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av aktier skall ske på 
Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

__________ 

 

Emissionen, förvärvet och överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i Aktiesparplanen 
2003. Styrelsen anser det vara till fördel för Ericsson och aktieägarna att de anställda på 
detta vis bereds möjlighet att bli delägare i Ericsson. Grunden för beräknandet av 
emissionskurs och överlåtelsepriser framgår av respektive punkt ovan. 

__________ 

 

För att kunna genomföra Aktiesparplanen 2003 erfordras sammanlagt 158 000 000 
aktier, motsvarande cirka 0,99 % av totala antalet utgivna aktier och cirka 1,00 % av 
antalet utestående aktier. Med tidigare beslutade incitamentsprogram uppgår antalet 
aktier i sådana program till cirka 356 miljoner (efter avdrag för förverkade optioner och 
Ericssons konvertibelprogram från 1997 som för närvarande inte bedöms resultera i 
ytterligare utspädning), motsvarande cirka 2,25 % av antalet utestående aktier. 

Bolagsstämmans beslut om inrättandet av Aktiesparplanen 2003 och, i anledning härav, 
ändring av bolagsordningen, riktad kontantemission, bemyndigande för styrelsen att 
fatta beslut om riktat förvärvserbjudande samt om överlåtelse av förvärvade egna aktier 
skall fattas som ett ”paket”, varvid Leo-lagens majoritetsregler skall tillämpas, 
innebärande att 90 procent av på bolagsstämman närvarande aktier och röster måste 
rösta för förslaget i sin helhet. 

 
__________ 

 
Aktieägare bestående av en grupp ägare av A- och B-aktier som tillsammans 
representerar mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de avser 
att rösta för förslagen i punkterna 8-16 ovan. 
 
Nämnda grupp av aktieägare har vidare meddelat att de avser att rösta mot Einar 
Hellboms förslag enligt punkt 17 ovan. 

__________ 
 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 15 och 16 hålls tillgängligt för 
aktieägarna från och med den 25 mars 2003. Förslaget kommer genom bolagets försorg 
kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Förslaget hålls vidare tillgängligt 
på bolagets hemsida www.ericsson.com/investors från och med ovan nämnda datum. 

 
Stockholm i mars 2003 

STYRELSEN 
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