
 

 

Styrelsens för Eurocine Vaccines AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande 
av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14) 
 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 15 
000 000 aktier till marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall kunna besluta om 
nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med 
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 
1-3 och 5 aktiebolagslagen.  

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och 
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera 
aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade 
emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget. 

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid bolagsstämman. 

_____________________ 

 
Solna i november 2017 

Eurocine Vaccines AB (publ) 
Styrelsen 

 



 

 

Styrelsens för Eurocine Vaccines AB (publ) förslag till beslut om antagande av 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15) 

 
Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman 
beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande 
befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledningen avses verkställande 
direktören och ledande befattningshavare i bolaget. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås 
efter årsstämman 2017, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte 
utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om 
ersättning och andra anställningsvillkor. Styrelsens ledamöter skall ha rätt att fakturera 
bolaget för tjänster utöver sitt styrelsearbete. 

Motiv 
Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och 
behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig 
ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. 
Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg 
uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av 
den individuella prestationen sker kontinuerligt. 

Fast lön 
Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens 
kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare skall vara marknadsmässig. 

Rörlig ersättning 
Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. 
Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de antal uppställda mål som individen 
uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 30 procent av fast lön för den 
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. 

Optionsprogram 
Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida optionsprogram eller någon annan form av 
aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.  

Pension 
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha avgiftsbestämda 
pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. 
Pensionsavsättningar baseras enbart på den fasta delen av lönen. 

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag 
Anställningsavtal kan sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Vid 
den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida sex 
månaders uppsägningstid och sex månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från den 
verkställande direktörens sida gäller sex månaders uppsägningstid. 

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna 
riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta. 

_____________________ 
 

Solna i november 2017 

Eurocine Vaccines AB (publ) 

Styrelsen 



 

 

Styrelsens för Eurocine Vaccines AB (publ) förslag till beslut om inrättande av 
valberedning (punkt 16) 

 
Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman 
beslutar om att inrätta en valberedning i enlighet med nedanstående. 

Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare 
ledamöter, vilka skall representera de tre röstmässigt största ägarna. De till röstetalet 
största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden 
AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 mars varje år. Den 
aktieägare som inte är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin 
rätt, skall anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. 

Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av april månad sammankalla 
representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. 
Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall 
offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före 
årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse 
ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse 
ledamot. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot 
som representerar den största aktieägaren. 

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i 
ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i 
enlighet därmed. 

_____________________ 

 
Solna i november 2017 

Eurocine Vaccines AB (publ) 

Styrelsen 
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