Collector AB:s styrelses beslutsförslag till
årsstämman 2021

Styrelsens förslag avseende val av en eller två protokolljusterare
Punkt 2 på dagordningen
Som protokolljusterare föreslår styrelsen Anna-Maria Lundström eller, om denne får förhinder,
den som styrelsen i stället anvisar. Protokolljusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera
röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Styrelsens förslag avseende dispositioner beträffande bolagets vinst
enligt den fastställda balansräkningen
Punkt 8 på dagordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
om 2.451.414.399 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 2.451.414.399
kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.

Styrelsens förslag avseende styrelsens ersättningsrapport för 2020
Punkt 13 på dagordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den rapport över ersättningar som omfattas av
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som upprättats av styrelsen i enlighet
med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida,
www.collector.se.

Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av aktier
Punkt 14 på dagordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden 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 aktier,
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motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för
årsstämman.
Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då
aktier emitteras.
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 förändringar i kapitaltäckningsreglerna. En emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt gör det även möjligt för bolaget att emittera aktier som betalning i
samband med eventuella förvärv av bolag eller verksamheter som bolaget kan komma att
genomföra.
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.

Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta
om återköp och överlåtelse av egna aktier
Punkt 15 på dagordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier
att bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i
Collector under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv. Återköp får
endast ske på Nasdaq Stockholm, antingen till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller vid återköp som
utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna motsvara volymvägd
genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna återköptes även om den volymvägda
genomsnittskursen på avlämningsdagen till Collector ligger utanför kursintervallet. Betalning
för aktierna ska erläggas kontant.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av
aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Collector vid var tid innehar.
Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning ska kunna ske genom kvittning
eller tillskjutande av apportegendom. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till
ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq
Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar
börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Collector som överlåts, med den
eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.
Syftet med bemyndigandena är att styrelsen önskar möjliggöra för bolaget att använda egna
aktier som betalning i samband med eventuella förvärv av bolag eller verksamheter som
bolaget kan komma att genomföra, samt öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra
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anpassningar av bolagets kapitalstruktur efter rådande förhållanden.
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 2021
Collector AB (publ)
Styrelsen
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