
     

 

Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ) 

MQ Holding AB (publ), org. nr. 556697-2211, kallar till årsstämma onsdagen den 22 januari 2020 kl. 
14.00 i bolagets lokaler på adressen Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30. 

Anmälan m.m. 
Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken torsdagen den 16 januari 2020, dels har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget 
senast torsdagen den 16 januari 2020, helst före kl. 16.00. En utskrift av hela aktieboken kommer att 
hållas tillgänglig vid årsstämman. 

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per e-post stamma@mq.se, post till MQ Holding AB (publ), 
Box 119 19, 404 39 Göteborg eller per telefon 031-388 80 00. Vid anmälan skall uppges namn/firma, 
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Högst två biträden får 
medföras. Anmälningsblankett finns att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den 
som önskar företrädas av ombud. 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att 
äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen 
den 16 januari 2020. Begäran om att förvaltaren ombesörjer omregistrering måste ske i god tid före denna 
dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.  

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6(b) nedan, motiverat yttrande enligt punkt 10 
nedan samt förslag och yttranden beträffande punkterna 8, 14, 15, och 18 nedan finns tillgängliga hos 
bolaget på Sankt Eriksgatan 5, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.mq.se 
och kommer att läggas fram på stämman. 

I bolaget finns totalt 105 469 521 aktier och röster. Det finns inga återköpta egna aktier.  

 

Ärenden 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av förslaget till dagordning. 
4. Val av en eller flera justeringsmän. 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av  

(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions-
berättelsen, 

(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt 
sedan föregående årsstämma har följts. 

I samband med detta anföranden av verkställande direktören. 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 

och koncernbalansräkningen. 
8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen. 
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och valberedningens motiverade yttrande avseende sitt 

förslag till styrelse. 
11. Beslut om antalet styrelseledamöter. 
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna. 
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt val av revisor. 
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma. 
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
16. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordning. 
17. Beslut med anledning av sammanläggning av aktier (1:10), innefattande beslut om:  

(a) ändring av bolagsordningen och 
(b) sammanläggningen av aktier (1:10).   

18. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 
19. Bolagsstämmans avslutande. 
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Beslutsförslag 
Punkt 1 
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén. 
 
Punkt 8 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019 i syfte att skapa utrymme för 
att stärka utvecklingen i bolaget framåt (-). Till årsstämmans förfogande vinstmedel om 60 778 637 kr 
balanseras i ny räkning.  
 
Punkterna 11, 12 och 13 
I enlighet med beslut på årsstämman 2019 har en valberedning inrättats. Valberedningen har avgett 
följande förslag:  

(i) Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex. 

a) Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 470 000 kronor, varav 420 000 kronor till 
ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.  
Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete utgår med 60 000 kronor för arbete i 
revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Till ordinarie 
ledamot i ersättningsutskottet föreslås utgå 25 000 kronor och 35 000 kronor till 
ersättningsutskottets ordförande. Vidare rekommenderar valberedningen att 
styrelsemedlemmar utsedda vid bolagsstämma under tre år förvärvar aktier i MQ 
Holding motsvarande som lägst ett styrelsearvode. 

Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes-Göran Sylvén, Bengt Jaller, Arthur Engel, Annika Rost, 
Anna Engebretsen och Therese Hillman. Mernosh Saatchi har avböjt omval. Därav föreslår val-
beredningen en minskning av styrelsen med motsvarande en person till sex personer. Till styrelsens 
ordförande föreslås omval av Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås omval av 
Bengt Jaller.  
 
Punkt 14 
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen inför årsstämman 2021 skall 
inrättas på följande vis. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, som skall vara 
sammankallande, samt en representant för var och en av bolagets fyra största ägarregistrerade eller på 
annat sätt kända aktieägare per den 1 april 2020. Styrelsens ordförande skall senast den 30 april 2020 
kontakta bolagets fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägare och uppmana dem att 
inom viss tid skriftligen till styrelsens ordförande inkomma med namn på den person som respektive 
aktieägare vill utse till ledamot av valberedningen. Valberedningen skall utse en ordförande inom sig. 
Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande 
skall tillkännages senast sex månader innan årsstämman 2021. Valberedningens mandattid skall löpa till 
dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. 

Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid skall 
rätten att utse ledamot övergå till den femte största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren, 
osv. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden har den 
aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen stadgad tid utse ny ledamot. Om 
aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamoten inom föreskriven tid, skall rätten 
att utse ledamoten övergå till den närmast följande största ägarregistrerade eller på annat sätt kända 
aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen, osv. 

Om aktieägare som har utsett en av valberedningens ledamöter minskar sitt aktieinnehav i bolaget så att 
aktieägaren inte längre uppnår ett sådant röstetal att aktieägaren utgör en av de fyra största 
ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna i bolaget skall aktieägarens ledamot, efter beslut av 
valberedningen, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den 
största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i 
valberedningen. Om en ledamot upphör att representera den aktieägaren som utsett ledamoten skall 
aktieägaren utse en ny ledamot. Om aktieägaren avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser 



     3(7) 

ledamoten inom föreskriven tid, skall rätten att utse ledamoten övergå till den närmast följande största 
ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen. 

Om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse ledamot av valberedningen ökar sitt aktieinnehav 
under valberedningens mandatperiod så att aktieägaren uppnår ett sådant röstetal att aktieägaren utgör en 
av de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna i bolaget, skall denne på begäran 
ha rätt att utse en ledamot av valberedningen i tillägg till de tidigare utsedda ledamöterna. 

 
Punkt 15 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt 
nedan att gälla tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2024. Riktlinjerna gäller för avtal 
som ingås efter årsstämmans 2020 beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna 
tidpunkt. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 

Styrelsen skall ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, 
inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådan avvikelse sker 
skall detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. 

Kategorin ledande befattningshavare består för närvarande av Ingvar Larsson (VD och Koncernchef), Ola 
Wahlström (CFO), Ylva Morud (Design & inköpschef), Katarina Blomqvist (Försäljningschef), Pernilla 
Siewertz (HR-chef), Eric Lundkvist (E-handelschef) samt Mikael Kruse (Marknadschef). Antalet ledande 
befattningshavare kan komma att ändras. 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 
Med hänsyn till den förändrade marknaden för detaljhandeln i en utmanande tid har bolaget påbörjat en 
förändringsresa för att ompositionera och förnya MQ och ta bolaget in i framtiden. Styrelsen bedömer att 
det är kritiskt för att lyckas implementera bolagets affärsstrategi och att tillvarata bolagets långsiktiga 
intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning som motiverar 
ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. 

Former av ersättning m.m. 
Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara 
marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. 
Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- och 
aktiekursrelaterade ersättningar.  

I den mån ledningen erhåller rörliga ersättningar skall dessa vara kopplade till förutbestämda och mätbara 
kriterier baserade på utfallet av bolagets resultat (EBITA) och försäljningsökning. Dessa kriterier är 
utformade med syfte att främja långsiktigt värdeskapande. Mätperioden för rörlig ersättning baseras som 
huvudregel på prestation under en period om cirka tolv månader. Rörlig ersättning som utgår kontant kan 
för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare maximalt uppgå till fyra 
månadslöner per år och ska kunna vara pensionsgrundande.  

Övriga förmåner, som inte utgör rörlig ersättning, ska vara begränsade till bil-, bostads- och reseförmån 
av sedvanlig omfattning för att underlätta ledande befattningshavares arbetsutförande och skall där de 
förekommer endast utgöra en begränsad del av ersättningen.  

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller 
aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för 
bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämma och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. 

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Bolaget eller befattningshavaren skall äga ömsesidig rätt att 
begära pensionsuttag tidigast från 60 år. Pension skall vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd och 
skall följa, och därmed vara begränsad till, ITP-planen. Därutöver skall befattningshavaren kunna erhålla 
en kompletterande ålderspension under förutsättning att detta är skattemässigt avdragsgillt.  
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Vid årsstämman 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt bonusprogram för koncernledningen. Styrelsen 
bedömer att förutsättningarna för bonusprogrammet väsentligen har förändrats och att programmet därför 
inte längre är aktuellt. 

Uppsägningstid och avgångsvederlag 
Uppsägningstiden för verkställande direktören är sex månader och för övriga ledande befattningshavare 
tre till sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag till verkställande direktören 
utgå med ett belopp motsvarande maximalt tolv månadslöner, utöver lön under uppsägningstiden. Till 
övriga ledande befattningshavare skall inget avgångsvederlag utgå vid uppsägning. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för 
bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter 
samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och 
styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som 
följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga 
anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten. 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om 
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och eventuella beslut om avsteg från 
riktlinjerna. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram 
förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av 
bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för 
bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande 
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i 
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, 
i den mån de berörs av frågorna. 
 
Punkt 16 
Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. 

§ 7 
Nuvarande lydelse 
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget 
senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman 
 
Föreslagen lydelse 
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman 
 
§ 8 p.7c 
Nuvarande lydelse 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör 
 
Föreslagen lydelse 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
 
§ 8 p.8 
Nuvarande lydelse 
Fastställande av arvode åt styrelse och, i förekommande fall, revisor. 
 
Föreslagen lydelse 
Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. 
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§ 8 p.9 
Nuvarande lydelse 
Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor och eventuella revisorssuppleanter. 
 
Föreslagen lydelse 
Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter. 

 
Punkt 17 
Styrelsen föreslår beslut om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 och ändring av bolagsordningen för 
att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen enligt nedan. 

(a) Beslut om ändring av bolagsordningen. 
För att möjliggöra styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av bolagets 
aktier 1:10 enligt punkt 17b nedan, föreslår styrelsen ändring av § 4 i 
bolagsordningen så att gränserna för antalet aktier ändras i erforderlig utsträckning 
samt föreslår vidare en mindre justering av aktiekapitalets gränser:  
§4 Nuvarande lydelse 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8.900.000 kronor och högst 35.600.000 kronor. 
Antalet aktier skall vara lägst 89.000.000 och högst 356.000.000. 

 
§4 Föreslagen lydelse 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. 
Antalet aktier skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.  
 

(b) Beslut om sammanläggning av aktier (1:10).  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier 1:10, 
innebärande att 10 aktier läggs samman till en (1) aktie. Sammanläggningen avser 
att öka transparensen på priset på bolagets aktier samtidigt som det resulterar i ett 
för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier.  

 
För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart 
med 10, kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på 
avstämningsdagen. Överskjutande aktier kommer därefter att, på bolagets 
bekostnad, säljas av ett av MQ Holding AB utsett värdepappersinstitut. 
Behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de 
överskjutande aktierna vid tidpunkten då de övergick i bolagets ägo efter deras 
andel i de aktier som sålts. Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det 
föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för 
sammanläggningen.  

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämmans beslut enligt punkterna 17 a–b fattas som ett 
gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar 
(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
bolagsstämman.  
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i 
stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid 
Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 
 

Punkt 18 
Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 i MQ Holding AB ("MQ") fattar beslut om inrättande av ett 
teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogrammet") för koncernledningen i MQ-koncernen, 
innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Syftet med 
Teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att motivera 
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koncernledningen i MQ-koncernen att göra sitt yttersta i samband med det förändrings- och 
ompositioneringsarbete som pågår inom MQ-koncernen. Genom Teckningsoptionsprogrammet stärks 
kopplingen mellan koncernledningens arbetsinsatser och skapat aktieägarvärde, vilket bedöms öka 
intressegemenskapen mellan koncernledningen och aktieägare i MQ. 

Emission av teckningsoptioner 
MQ ska emittera högst 135 184 teckningsoptioner (efter föreslagen sammanläggning av aktier 1:10 enligt 
punkt 17 på dagordningen) inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna 
teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till 
MQ ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till koncernledningen. 
Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. 

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen 
äger rätt att förlänga teckningstiden. 

Överlåtelse av teckningsoptioner 
Dotterbolaget ska enligt styrelsens anvisning vidareöverlåta teckningsoptionerna till koncernledningen. 
VD ska ha rätt att förvärva maximalt 38 624 teckningsoptioner medan övriga koncernledningen ska ha 
rätt att förvärva maximalt 19 312 teckningsoptioner per person.  

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat av en extern värderingsperson 
baserat på den s.k. Black & Scholes-formeln. Marknadsvärdet per teckningsoption har preliminärt 
uppskattats till cirka 2,59 kronor (efter föreslagen sammanläggning av aktier 1:10 enligt punkt 17 på 
dagordningen). Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande 
MQ-aktien om 19,22 kronor, vilket motsvarade sista betalkurs för MQ-aktien den 13 december 2019 
(justerat efter föreslagen sammanläggning av aktier 1:10 enligt punkt 17 på dagordningen), och med 
antagande om en riskfri ränta om -0,30 procent och en volatilitet om 35 procent. 

Tid och kurs för teckning av aktier 
Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i MQ till en teckningskurs i kronor om 
135 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för MQ-aktien på Nasdaq Stockholm under 
tiden från och med den 23 januari 2020 till och med den 6 februari 2020. Teckning av aktier i MQ i 
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske fram till och med den 31 januari 2023. Teckning 
av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i MQ är förbjuden enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk 
(marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning. 

Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskursen kan komma att omräknas i 
händelse av, bland annat, vinstutdelning, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, 
företrädesemission eller vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Fullständiga 
villkor för teckningsoptionerna finns i det fullständiga förslaget. De nya aktier som kan komma att utges 
vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. 

Ökning av aktiekapitalet, utspädning samt kostnader  
Ökningen av MQ:s aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna 
teckningsoptionerna att uppgå till 135 184 kronor. En sådan ökning motsvarar en utspädning av 
aktieägarnas innehav med cirka 1,28 procent av det totala antalet aktier i MQ efter full teckning av 
samtliga teckningsoptioner.  

MQ har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet än administrativa kostnader avseende 
rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission 
av teckningsoptionerna. 

Förköpsrätt 
Optionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagaren att före överlåtelse sker eller optionerna på annat 
sätt avyttras till tredje man, först erbjuda MQ att återköpa optionerna till marknadsvärde beräknat enligt 
gängse värderingsprinciper. Optionerna ska vidare omfattas av en rätt för MQ att återköpa optionerna till 
marknadsvärde om deltagarens anställning i MQ-koncernen upphör under programmets löptid. 
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Förslagets beredning m.m. 
Teckningsoptionsprogrammet har beretts av bolagets styrelse och behandlats vid styrelsemöten under 
november och december 2019. Det finns inte några sedan tidigare utestående aktierelaterade 
incitamentsprogram i MQ. 

Särskilt bemyndigande för styrelsen 
MQ:s styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig 
erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Styrelsens förslag till beslut 
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om inrättande av 
Teckningsoptionsprogrammet, innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner. 

Majoritetskrav 
Styrelsens förslag till beslut om Teckningsoptionsprogrammet erfordrar att beslutet biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
årsstämman. 

Övrig information 
Aktieägares frågerätt 
Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om bolaget, bolagets finansiella ställning 
och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman. 
 

Behandling av personuppgifter 
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om 
aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman 
samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för 
bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas 
för bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina 
rättigheter, se bolagets hemsida www.mq.se under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns 
under avsnittet ”Investor Relations” och rubriken ”Aktien”). 
 
 
 
 

 

 
 

Göteborg, december 2019 
MQ HOLDING AB (publ) 

Styrelsen 


