
Årsstämma i Genovis AB (publ) 
  
Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013  
Klockan 17:00, Scheelevägen 22 i Lund. 
 
16.30 – 17.00 Registrering 
17.00 Årsstämman inleds 
 

Efter stämman serveras en lättare förtäring 

 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Justering av röstlängden.  

4. Godkännande av dagordningen. 

5. Val av en eller två justeringspersoner.  

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.  

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen.  

8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till 
verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.  

9. Beslut 

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,  

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. 

10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman. 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen.  

12. Fastställande av arvode åt revisorn. 

13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.   

14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för
 valberedningen.  

15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

16. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller     
 bolagsordningen. 

17. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig 
erforderliga i samband med registrering och verkställande därav. 

18. Avslutande av årsstämman. 
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Beslutsförslag: 

Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för 
ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att ledningens och verkställande 
direktörens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB 
kan attrahera och behålla ledande befattningshavare.  
 
Principerna för fasta ersättningar 
Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den 
enskildes ansvarsområde och prestation. 
 
Principer för rörliga ersättningar 
Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med 
syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till 25 % procent av 
fast lön och ska fastställas per verksamhetsår.   
 
Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet incitamentsprogram ska föreslås 
årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. 
 
Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag 

Pensioner 
Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension. 
 
Uppsägning och avgångsvederlag 
För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida 12 månader och från individens sida 6 
månader.  För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens sida 6 
månader. Dessutom kan verkställande direktören i vissa fall, under förutsättning att det är företaget som sagt upp 
anställningen, erbjudas 12 månadslöner. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det. 
 

Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande direktören kan uppgå till högst 
3 435 817 SEK.  

 
 
Rätt att delta i årsstämman 
Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 19 april 2013 i 
den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin 
avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 19 april 2013 kl.12.00. 
 
Registrering i aktieboken 
Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda 
aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman 
fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank 
eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s.k. rösträttsregistrering, 
ett par bankdagar före den 19 april 2013. 

Anmälan 
Anmälan om deltagande i stämman ska ske till Genovis AB (publ) 
• Adress: Box 790, 220 07 Lund 
• Telefon: 046-10 12 30 
• Fax 046-12 80 20 
• E-mail: info@genovis.com 
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Vid anmälan bör aktieägare uppge 
• namn/bolagsnamn 
• personnummer/registreringsnummer 
• adress, telefonnummer 
• namn och personnummer avseende eventuellt ombud 
• namn på eventuellt medföljande biträde/n 
 
 
Handlingar mm. 
Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, fullmaktsformulär samt de övriga förslagen till beslut kommer 
att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på 
bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 4 april och sänds till aktieägare som så begär och uppger 
sin postadress. 
 

Det antecknas att bolaget har 11 835 568 aktier och röster. 

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enl. 7 kap 32 § 
 
 
To English speaking shareholders 
The notice to attend the Annual Shareholdersʼ Meeting is available in English on www.genovis.com 
 
 
Lund den 20 mars 2013 
Styrelsen 
 

 

Genovis	  aktie	  är	  listad	  på	  Nasdaq	  OMX	  First	  North	  och	  Thenberg	  fondkommission	  är	  Certified	  Adviser	  åt	  
Bolaget,	  tel	  031-‐745	  50	  00	  	  	  

 


