Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Ortoma AB (publ) fredagen den 28 juni 2019 kl.
15:00 i Hotell Mektagonens Konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg.

Styrelsens beslutsförslag; punkterna 8(b) och 13
Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler
(punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller
utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier och/eller
emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier och/eller konvertibler
berättigande till utbyte mot aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets
finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov (inklusive genom att kunna återbetala brygglån
eller kvitta bolagets skulder till bryggfinansiärer) samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med
för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets aktie. Det
totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan
tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med
stöd av bemyndigandet, får sammanlagt uppgå till högst 2 364 991 stycken vilket motsvarar cirka
15 procent av befintligt antal aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Valberedningens beslutsförslag; punkterna 2, 9, 10, 11 och 12
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Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Gunnar Németh som ordförande vid årsstämman.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 9)
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av sex
bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter och en suppleant, och att bolaget oförändrat ska ha ett
registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, (i) att styrelsearvode ska utgå
med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (en höjning med två prisbasbelopp från 2018)
samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
till styrelsesuppleanten (vilka inte är anställda av bolaget), (vilket är oförändrat arvode jämfört

med 2018), och (ii) att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:
omval av Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter
Möller och Jonny Nordqvist som styrelseledamöter,
omval av Daniel Andersson som styrelsesuppleant,
omval av Gunnar Németh som styrelseordförande, och
omval av KPMG AB som bolagets revisor.
Det noteras att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Ekberg ska
kvarstå som huvudansvarig för revisionen om KPMG AB väljs till revisor.
Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 12)
• Att bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en representant för envar av de tre
till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2019 som
bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse
ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse
ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning
ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana
dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30
dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av
valberedningen.
Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre
utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett
dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.
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 till röstetalet största aktieägaren.

•

Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör
de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till
röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda
skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än
två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i
valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i
valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten
väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall
offentliggöras så snart sådana skett.

•

Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman för beslut:
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•

a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)
d)
e)
f)

förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
förslag till arvode till revisorer;
förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens
uppdrag.

•

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt skall tillse att
valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens
genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information skall lämnas senast under januari
månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess
arbete. Vidare skall vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens
sammanträden.

•

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom
sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall Bolaget
dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa
konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna
fullgöra sitt uppdrag.

___________________________

Göteborg i maj 2019
Ortoma AB (publ)
STYRELSEN
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