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Endomines AB (publ) – Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman 2018 

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017 och att bolagets medel disponeras så att i ny räkning 

överförs -88 106 747  kronor, bestående av överkursfond 324 791 076 om kronor, balanserad förlust om 360 

369 697 kronor och årets förlust om 52 528 126 kronor. 

Punkt 10 – Förslag till beslut om beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen anser det mer ändamålsenligt att välja bolagets revisor för ett år i taget, och inte fyra år som nu anges 

i bolagsordningen. Styrelsen föreslår i enlighet därmed att § 7 i bolagsordningen ändras och får följande 

lydelse: 

”Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst motsvarande antal suppleanter eller ett registrerat 

revisionsbolag.” 

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i 

koncernledningen (”Ledningen”), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför 

styrelseuppdraget. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att 

kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att 

främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera Ledningen att göra sitt yttersta 

för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, 

eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den 

sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, 

ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga 

värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i 

förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta 

lönen för den verkställande direktören och för övriga i Ledningen inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. 

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. 

Avgångsvederlag samt fast lön för en person i Ledningen ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp 

motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara 

avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang 

för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare 

och ska implementeras på marknadsmässiga villkor.  

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive 

kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode 

vilket ska godkännas av styrelsen. 

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till 

avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och 

utvärderar styrelsens ersättningskommitté tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om 

huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2017 har följts. 

Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Endomines under 2017 har följt de 

riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om. 
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Punkt 17 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och konvertibler 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning genom kvittning 

eller genom betalning genom apport, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler. Emission enligt sådant bemyndigande får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta 

tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen 

vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen för att möjliggöra strukturaffärer, för att 

bredda det långsiktiga ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa 

kapital för tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och därmed främja 

Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. 

Särskilda majoritetskrav 

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 10 och 17 erfordras att stämmans 

beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 

Bemyndigande 

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som 

kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden. 
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Stockholm i mars 2018 

Endomines AB (publ) 
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