Collector AB:s styrelses beslutsförslag till
årsstämman 2018
Styrelsens förslag avseende dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om
1 190 725 960 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 1 190 725 960 kronor,
innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Styrelsens förslag avseende fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår
befattningshavare.
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Grundläggande principer
Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla
kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.
Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med dessa riktlinjer och Collectors
ersättningspolicy, vilken baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, nationell
implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund
ersättningsstruktur.
Ledande befattningshavares lön består av fast lön, pension och andra förmåner. För att undvika att
ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall inte någon rörlig ersättning utgå. Den
fasta ersättningen skall således, tillsammans med pensionsavsättning och icke-monetära förmåner,
utgöra den anställdes totala ersättning. Därutöver kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande
om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Fast lön
Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på
arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och
arbetsinsats. Den fasta lönen revideras årligen.
Rörlig lön
Rörlig lön (bonus) ska inte utgå till ledande befattningshavare.
Icke monetära förmåner
Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara
vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.
Pension
De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till
situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta.
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Uppsägning och avgångsvederlag
Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska
sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.
Ersättning till styrelseledamöter
I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de
kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska
godkännas av styrelsen.
Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns s ärskilda
skäl att så sker.

Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av
stamaktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst
10 269 051 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av
aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.
Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar öka bolagets finansiella flexibilitet och
möjliggöra en snabb och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till fastställda
finansiella mål och sådana förändringar i kapitaltäckningsreglerna som kan komma att
beslutas med snar verkan. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gör det
även möjligt för bolaget att emittera stamaktier som betalning i samband med eventuella
företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Teckningskursen ska fastställas enligt
de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Göteborg i mars 2018
Collector AB (publ)
Styrelsen
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