
Protokoll fört vid årsstämma i Endomines 
AB (publ), org.nr 556694-2974 (”Bolaget”), 
den 24 maj 2022 i Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ylva Forsberg, vid Advokatfirman Schjødt, valdes, enligt valberedningens forslag, till 
stämmans ordförande. Hugo Rathsman, vid Advokatfirman Schjødt, uppdrogs att föra 
protokollet från stämman.

Noterades att stämman genomförts enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin 
rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades till protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades till protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades 
protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Noterades 
särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter 
ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och deltagande aktieägare med uppgift om 
det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 4.

3. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Lars-Olof Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 
21 april 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2022, då även annonsen 
i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning 
sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse



Konstaterades att Bolagets redovisningshandlingar, inklusive bolagsstyrningsrapport och 
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 funnits tillgängliga på Bolagets kontor sedan den 27 
april 2022 och skickats till de aktieägare som begärt det samt att redovisningshandlingarna och 
revisionsberättelsen funnits att tillgå på Bolagets webbplats från nämnda datum.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.

7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 
och att balanserad förlust och överkursfond samt årets resultat förs över i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter samt verkställande 
direktörer under verksamhetsåret ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. 
Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud 
för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Det noterades att revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans 
riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt på Bolagets 
webbplats under minst tre veckor närmast före årsstämman samt att denna handling därmed 
fick anses framlagd på årsstämman.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3.

9. Fastställande av styrelse- och revisorssarvoden

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå 
med oförändrat 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 200 000 
kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är 
anställd i Bolaget. Beslutades vidare att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad 
ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén skall utgå med 
oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot 
arbetar i och att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs 
ordförande skall utgå med 50 000 kronor per år, samt ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte 
ska utgå med 3 000 kronor per deltagande ledamot.

Beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.



10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 
fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

11. Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Eeva Ruokonen, 
Jeremy Read, Jukka-Pekka Joensuu och Markus Ekberg samt att genom nyval utse Jukka Jolcela 
till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet 
med valberedningens förslag, att nyvälja Jukka-Pekka Joensuu som styrelsens ordförande för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Val av revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och revisionskommitténs rekommendation, 
att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden 
till slutet av årsstämman 2023. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Anna 
Rozhdestvenskaya kommer att utses till huvudansvarig revisor vid det fall 
PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare, Bilaga 6.

14. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Beslutades, enligt styrelsens förslag, om riktlinjer för utseende av valberedning, Bilaga 7.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av 
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot 
kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, 
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Noterades att beslutet biträddes av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna.

Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst en utspädning av det antal aktier som vid tiden för 
det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det 
totala antalet utestående aktier i Bolaget. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade 
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas kontant, med apportegendom, genom 
kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt r3 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första 
stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt 
bestämma villkoren för nyemission eller emission.



Vid protokollet: Justeras:
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENDOMINES AB (PUBL) 

 

Endomines AB, pressmeddelande 21.04.2022 kl. 16.00 CEST 

 

Aktieägarna i Endomines AB (publ), org. nr. 556694-2974, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 

2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av 

tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen 

eller genom ombud på bolagsstämman. Information om de beslut som fattas av årsstämman kommer 

att offentliggöras den 24 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd. 

 

Rätt att delta 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear 

Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2022 och (ii) anmäla sig till 

stämman senast den 23 maj 2022 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken 

Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022. 

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier 

(inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear 

Finland Oy), förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att 

aktieägaren blir införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 16 maj 2022. Sådan registrering 

kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i 

sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 18 maj 

2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

Poströstning  

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. 

poströstning i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 

av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret 

finns tillgängligt på Endomines webbplats, www.endomines.com. Poströstningsformuläret gäller 

som anmälan till årsstämman. 

 

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska 

skickas till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsman, Box 715, SE-101 33 Stockholm eller skickas 

med e-post till info@endomines.com med referens "Endomines Årsstämma 2022". Om aktieägare 

poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på 

bolagets webbplats, www.endomines.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska 

registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse 

poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin 

helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. 

 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 
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PRESSMEDDELANDE ENDOMINES AB 

STOCKHOLM 

21.04.2022  

 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 

och koncernbalansräkning  

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör 

8. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande 

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

11. Val av styrelse och styrelseordförande 

12. Val av revisor 

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

14. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedningen 

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av 

teckningsoptioner och/eller konvertibler 

 

 

Beslutsförslag 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att advokat Ylva Forsberg vid Advokatfirman Schjødt, ska väljas till 

ordförande vid årsstämman. 

 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som 

upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden ska 

kontrolleras av justeringspersonen. 

 

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner 

Styrelsen föreslår Lars-Olof Nilsson, som justeringsperson, eller, vid förhinder för honom, den eller 

de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera 

röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

 

Punkt 7 (b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att balanserad förlust och 

överkursfond samt årets resultat förs över i ny räkning. 

 

Punkt 8 – Framläggande av ersättningsrapport för godkännande 

Styrelsen föreslår att stämman, i rådgivande syfte, godkänner rapporten över ersättningar till 

verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2021. 
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Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med oförändrat 350 000 

kronor per år och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 200 000 kronor per styrelseledamot 

och år, dock att inget arvode skall utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Valberedningen 

föreslår vidare att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, 

revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén skall utgå med oförändrat 25 000 kronor per 

styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvoden till 

revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande skall utgå med 50 000 kronor 

per år, samt ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor per deltagande 

ledamot. 

 

Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

 

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska 

uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter. 

 

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande 

Valberedningen föreslår att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, styrelseledamöterna Eeva 

Ruokonen, Jeremy Read, Jukka-Pekka Joensuu och Markus Ekberg ska omväljas och att nyval ska ske 

av Jukka Jokela till styrelseledamot.  

 

Valberedningen föreslår vidare att Jukka-Pekka Joensuu ska väljas till styrelseordförande. 

 

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, 

www.endomines.com/sv. 

 

Punkt 12 – Val av revisor 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, att det registrerade 

revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 

2023. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Anna Rozhdestvenskaya kommer utses till 

huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor. 

 

Punkt 13 – Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande 

befattningshavare överensstämmer med de riktlinjer som gällt under 2021. 

 

Förslaget innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare 

marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla 

kvalificerade medarbetare. Med bolagsledning och ledande befattningshavare avses verkställande 

direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningen till bolagsledningen ska kunna 

bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner, (iv) sedvanliga 

förmåner. Rörlig ersättning ska kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för koncernen som 

helhet samt resultatmål för den enskilde befattningshavaren. 

http://www.endomines.com/sv
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Punkt 14 – Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. 

 

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, av vilka de två största aktieägarna, baserat ägarstatistik 

från Euroclear den 31 augusti 2022, har rätt att utse en ledamot var och den tredje ska vara styrelsens 

ordförande. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens 

sammansättning ska offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 

2022. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet 

styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering 

av utskottsarbete. Vidare ska valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive 

årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen utser ordförande 

inom sig. Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att ny valberedning har utsetts. Lämnar 

ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen 

efter valberedningens konstituerande ska ersättare utses i enlighet med sådant förfarande varigenom 

den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på 

bolagets webbplats. Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till 

årsstämman. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som 

enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av 

valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att 

underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för 

externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna 

fullgöra sitt uppdrag.  

Punkt 15 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission 

av teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om 

nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet omfattar 

sammanlagt högst en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet 

enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i 

bolaget. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller 

konvertibler ska betalas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med 

villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 

aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller 

emission. 

Övrig information 

Bemyndigande 

Styrelsen, verkställande direktören 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 respektive Euroclear Finland Oy. 

 

Antal aktier och röster i bolaget 

I Endomines finns per dagen för denna kallelse totalt 263 698 378 aktier med en röst vardera, således 

totalt 263 698 378 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier. 
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Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla 

upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på 

bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av 

bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag 

samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till 

Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsman, Box 715, SE-101 33 Stockholm, eller per e-post till 

info@endomines.com senast den 14 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls 

tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.endomines.com, senast den 19 maj 2022. 

Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- 

eller e-postadress. 

 

Handlingar 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, ersättningsrapport och övriga handlingar som ska 

finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas 

tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.com/sv senast tre veckor innan 

stämman. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos 

bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.com/sv. Handlingarna sänds per post till de 

aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 

 

Behandling av personuppgifter   

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 

tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-

bolagsstammor-svenska.pdf. 

 

 

Stockholm i april 2022 

Endomines AB (publ) 

Styrelsen 

  

Kontaktperson 

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050. 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 

2022 kl. 16.00 CEST. 

 

Om Endomines 

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs 

den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines 

strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och 

företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt 

och med begränsade investeringar kan sättas i produktion. 

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).  

 

 

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
mailto:kari.vyhtinen@endomines.com
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FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING  
TILL ÅRSSTÄMMA DEN 24 MAJ 2022 

Formuläret ska vara Endomines AB (publ) tillhanda senast den 23 maj 2022.  

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera 
aktierna i eget namn för att få rösta. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i 
god tid innan den 16 maj 2022. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens 
samtliga aktier i Endomines AB (publ), org.nr. 556694-2974, vid årsstämma den 24 maj 
2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 

Aktieägarens namn Personnummer/organisationsnummer 

 
 

 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk 
person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i 
aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna 
poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens 
beslut 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad 
försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och 
inte är återkallad 

 
Telefonnummer E-post 

 
 

 

Ort och datum 

 
 
 

Namnteckning 

 
 
 

Namnförtydligande 

 
 

 
  



 

 

2 
 

 

Gör så här: 

• Fyll i samtliga uppgifter ovan 

• Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta 

• Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo 
Rathsman, Box 715, SE-101 33 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges via e-
post till info@endomines.com (med referens "Endomines Årsstämma 2022").  

• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som 
ska skriva sin namnteckning vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud 
(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges 
av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna. 

• Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren 
är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 
formuläret.  
 

Ytterligare information om poströstning 

Styrelsen i Endomines AB (publ) har beslutat att aktieägarna i Endomines AB (publ) vid årsstämman 
den 24 maj 2022 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt lagen (2022:121) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i 
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett svarsalternativ. Om aktieägaren har försett 
formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är 
rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.  

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast 
det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det 
formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt 
formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.  

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda 
senast den 23 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 23 maj 2022 genom att 
kontakta bolaget via e-post till info@endomines.com (med referens "Endomines Årsstämma 2022") 
eller med post till Advokatfirman Schjødt, Att: Hugo Rathsman, Box 715, SE-101 33 Stockholm.  

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som 
finns på Endomines hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen och övriga stämmohandlingar kan komma 
att ändras eller dras tillbaka. Endomines AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom 
pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf.

mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com
mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com


 

 

3 
 

 

Årsstämma i Endomines AB den 24 maj 2022 

Svarsalternativen nedan avser styrelsen respektive valberedningens framlagda förslag vilka 
framgår av kallelsen och övriga handlingar till årsstämman som finns tillgängliga på bolagets 
hemsida.  
 

1. Val av ordförande vid stämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Godkännande av dagordning 

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Val av en eller två justeringsmän 

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör 

7. c) (a) Ingmar Haga (Styrelseordförande) 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) (b) Eeva Ruokonen (Styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) (c) Jeremy Read (Styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) (d) Markus Ekberg (Styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) (f) Jukka-Pekka Joensuu (Styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) (g) Marcus Ahlström (f.d. tillförordnad VD) 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. c) (h) Seppo Tuovinen (f.d tillförordnad VD) 

Ja ☐ Nej ☐  

7. c) (i) Rauno Pitkänen (f.d tillförordnad VD) 

Ja ☐ Nej ☐  
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8. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande 

Ja ☐ Nej ☐ 

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

9.1 Arvode till styrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.2 Arvode till revisor 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Val av styrelse och styrelseordförande 

11.1 Val av styrelse 

11.1 (a) Jukka Jokela (Föreslagen styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

11.1 (b) Jeremy Read (Föreslagen styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

11.1 (c) Eeva Ruokonen (Föreslagen styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

11.1 (d) Markus Ekberg (Föreslagen styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

11.1 (e) Jukka-Pekka Joensuu (Föreslagen styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐ 

11.2 Val av styrelseordförande 

11.2 Jukka-Pekka Joensuu (Föreslagen styrelseordförande) 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. Val av revisor 

Ja ☐ Nej ☐ 

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Ja ☐ Nej ☐ 

14. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av 
teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till 
fortsatt bolagsstämma 

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

 

Ange punkt eller punkter (använd siffror):  
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Endomines AB (publ)

Poströstning - slutredovisning / Compilation of the result of postal voting   (26 § 2022:121)

Aktier / Shares Totalt: / Total:

Företrädda aktier: / Represented shares: 19 455 866          19 455 866           

Företrädda röster: / Represented votes: 19 455 866          19 455 866           

Aktier i bolaget: / Total number of shares in the company: 263 698 378        263 698 378        

Röster i bolaget: / Total number of votes in the company: 263 698 378        263 698 378        

Röster / Votes Aktier / Shares Procent av avgivna röster / Percentage of represented votes Procent av företrädda aktier /  Percentage of represented shares Procent av aktiekapitalet / Percentage of share capital
För: / For: Emot: / Against: Ej Avgivna: /  Not cast: För: / For: Emot: / Against: Ej Avgivna: /  Not cast: För: / For: Emot: / Against: Ej Avgivna: /  Not cast: För: / For: Emot: / Against: Ej Avgivna: /  Not cast: För: / For: Emot: / Against: Ej Avgivna: /  Not cast:

1. Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the Meeting

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 7,378% 0% 0%

2.  Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and verification of the voting list

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 7,378% 0% 0%

3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 7,378% 0% 0%

4. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 7,378% 0% 0%

5. Pröving om stämman blivit behörigen sammankallad / Establishment of whether the meeting has been duly convened

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 7,378% 0% 0%

7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolutions regarding adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 7,378% 0% 0%

7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolutions regarding appropriation of the company’s result according to the adopted balance sheet

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 7,378% 0% 0%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Ingmar Haga

17 950 156          0 1 505 710    17 950 156           0 1 505 710   92,261% 0% 7,739% 92,261% 0% 7,739% 6,807% 0% 0,571%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Eeva Ruokonen 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Jeremy Read 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Markus Ekberg 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Jukka-Pekka Joensuu 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Marcus Ahlström 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Seppo Tuovinen 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

7 c) Fråga om ansvarsfrihet / Discharge from liability  - Rauno Pitkänen 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

8. Godkännande av ersättningsrapport / Approval of remuneration report

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

9.1 Fastställande av arvode till styrelsen / Resolution regarding remuneration for the Board of Directors

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

9.2  Fastställande av arvode till revisor / Resolution regarding remuneration for the Auditors

17 950 156          0 1 505 710    17 950 156           0 1 505 710   92,261% 0% 7,739% 92,261% 0% 7,739% 6,807% 0% 0,571%

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Resolution regarding the number of members of the Board of Directors and Deputies

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

11.1 Val av styrelse / Election of the members of the Board of Directors  - Jukka Jokela 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

11.1 Val av styrelse / Election of the members of the Board of Directors  - Jeremy Read 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

11.1 Val av styrelse / Election of the members of the Board of Directors - Eeva Ruokonen 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

11.1 Val av styrelse / Election of the members of the Board of Directors  - Markus Ekberg 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

11.1 Val av styrelse / Election of the members of the Board of Directors  - Jukka-Pekka Joensuu 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

11.2 Val av styrelseordförande / Election of the Chairman of the Board of Directors  - Jukka-Pekka Joensuu 

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

12. Val av revisor / Election of the Auditor  - PricewaterhouseCoopers AB

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Establishment of guidelines for the remuneration to management

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

14. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedningen / Establishment of guidelines for appointment of the nomination committee

19 455 866          0 0 19 455 866           0 0 100% 0% 0% 100% 0% 0% 6,807% 0% 0%

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution to authorize the Board of Directors to resolve upon new share issues, issues of warrants and/or convertibles

19 455 710          156 0 19 455 710           156 0 99,999% 0,001% 0% 99,999% 0,001% 0% 7,378% 0,0001% 0%



ROSTLÄNGD
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Endomines-
koncernen 
Abborrvägen 4 
02170 Esbo, Finland 

Endomines Idaho LLC 
4135 Valley Commons Drive, Unit D 
Bozeman, MT 59718, USA 

www.endomines.com 

Ersättningsrapport 2021 

 

1. Inledning  

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Endomines AB, antagna av årsstämman  
2021, tillämpades under år 2021. I rapporten finns också information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har  
upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande  
befattningshavare och om incitamentsprogram. 
 
Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Beslut om sådan ersättning fattas årligen av årsstämman. Ytterligare information 
om ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare finns i not 5 (Anställda och personalkostnader) på sidan 42 i 
årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 22 i 
årsredovisningen för 2021. 
 
Väsentlig utveckling under 2021 
VD sammanfattar bolagets övergripande resultat i sitt vd-ord på sidan 5 i årsredovisningen för 2021. 
 
2. Bolagets riktlinjer för ersättning: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

I enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska Endomines tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer 
och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla ledare med hög kompetens och förmåga att uppnå fastställda mål 
utformade för att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. 

Principerna och riktlinjerna för ersättning till styrelsen och verkställande direktören anges i Endomines ersättningspolicy. Syftet med  
bolagets ersättningspolicy är att uppmuntra och belöna företagsledningen för arbete som ligger i linje med bolagets aktuella strategi  
och för efterlevnad av uppsatta regler samt motivera dem att sträva efter framgångar för Endomines-koncernen. Riktlinjerna finns  
på sidan 22 i årsredovisningen för 2021. Under 2021 har bolaget följt de tillämpliga ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman.  
Inga avsteg från riktlinjerna har beslutats och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas  
för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. 
 
Ersättningsutskottet ska stötta Endomines styrelse med förslag, råd och förberedelser kring ersättningsfrågor och andra 
anställningsvillkor för företagsledningen. Ersättningsutskottets ledamöter utses av bolagets styrelse och måste vara minst två. En av 
dessa ska vara styrelseordföranden som också ska vara utskottets ordförande. Ledamöterna väljs årligen i samband med det 
konstituerande styrelsemötet efter årsstämman. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ska ledamöterna i ersättningsutskottet 
vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Utskottets ledamöter måste ha erforderliga kunskaper och erfarenhet av 
frågor som rör ersättning till ledande befattningshavare. 

Ersättningsutskottets ansvarsområden 

Ersättningsutskottet ska 

• bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen, 

•  övervaka och utvärdera löpande och under året slutförda program för rörlig ersättning till företagsledningen, och 

• följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska 
besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

Ersättningen avser (i) fast lön och arvoden, (ii) rörlig ersättning som inkluderar aktierelaterade och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram, (iii) pensionsavsättningar och (iv) andra ekonomiska förmåner. 
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3. Ersättning till verkställande direktör 

Ersättning till verkställande direktören (VD) består av en grundlön, pension och förmåner. Det finns inga utestående aktiebaserade  
ersättningsprogram. Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att genomföra bolagets  
strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Under 2021 hade VD rätt till en årlig bonus på  
högst 40 procent av grundlönen för föregående räkenskapsår. 
 
 
Tabell 1. Total ersättning till VD 2021 (kSek) 

Befattningshavarens namn  Fast ersättning  Rörlig ersättning Extraordinära poster Pension Totalersättning 

Marcus Ahlström*)   1919  243       2  541 2706  

Seppo Tuovinen**)   1283  0       139  355 1777  
      

    3202  243       141  896 4483 

*) tillförordnad VD 01.01.2021-06.10.2021 

**) tillförordnad VD 07.10.2021 

 

Tabell 2. Jämförande VD-ersättning de senaste 5 åren 

Befattningshavarens namn 2021 2020 2019 2018 2017 Summa 

Seppo Tuovinen 1283 0 0 0 0 1283 

Marcus Ahlström 1919 0 0 0 0 1919 

Greg Smith 0 1860 385 0                     0 2245 

Rauno Pitkänen 0 170 0 0 0 170 

Saila Miettinen-Lähde 0 0 3484*) 2587 1726 7797 

Markus Ekberg 0 0 0 0 657 657 

 
3202 2030 3869 2587 2383 14 071 

*) ) Inkluderar ersättning för uppsägning av 
anställningskontrakt motsvarande 12 månadslöner, 
inklusive bonus från räkenskapsåret 2018 
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4. Ersättning och bolagets resultat 

Tabell 3. Jämförelse av ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK) 

  RFY-4 vs RFY-5 RFY-3 vs RFY-4 RFY-2 vs RFY-3 RFY-1 vs RFY-2 RFY vs RFY-1  RFY 2021 

       

Ersättning till VD 565 (31,1%) 204 (8,6%) 1282 (49,6%) -1839 (-47,5 %) -2030 (-100 %) 0 

       
Ersättning till  
ställföreträdande VD 0(0%) 0(0%) 254 (-%)*) 1256 (494,5%) 1692 (112,1 %) 3202 
 
 
Koncernens  
nettoresultat 55,7 (44,6%) 31,9 (46%) -39,3 (-105,1%) -120,2 (-156,8%) -64 (-32,5 %) -261 

              

       
*) 2 månadslöner från och med november 2019 
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Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare  

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare, vilka gällt under 2021, fortsatt ska gälla. Med ledande befattningshavare avses 
verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen (”Ledningen”), samt 
styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.  

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade 
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte 
ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet  

Endomines strategi är att öka bolagets värde genom att utveckla dess tillgångar till ekonomiskt 
lönsamma gruvor i enlighet med hållbar praxis för all gruvverksamhet. Därtill strävar Endomines 
efter tillväxt genom fusioner, företagsköp och andra samarbetsarrangemang. Endomines strävar efter 
att utveckla dess resursbas genom förvärv av fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt 
och med begränsade investeringar kan sättas i produktion. För ytterligare information om bolagets 
affärsstrategi, se www.endomines.com/sv.  

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 
långsiktiga intressen och värdeskapande, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan 
rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Endomines 
ska därför erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer 
och anställningsvillkor samt kunna erbjuda s.k. "sign on"-bonus i avsikt att rekrytera bäst lämpade 
ledande befattningshavare. Ersättningsformerna ska motivera Ledningen att göra sitt yttersta för att 
säkerställa aktieägarnas intressen.  

Formerna av ersättning m.m.  

Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och 
aktierelaterade incitamentsprogram, pension och övriga förmåner.  

Fast lön  

Den fasta lönen revideras årligen och ska vara marknadsmässig samt baseras på kompetens, ansvar 
och prestation.  

Rörlig ersättning  

Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande 
och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, 
allmänna och/eller individuella) samt ska vara maximerad i förhållande till den fasta lön som 
fastställts. Målkomponenterna, viktningen och målnivåerna kan variera från år till år för att 
återspegla affärsprioriteringar och de balanserar vanligtvis koncernens finansiella och operativa mål. 
För närvarande omfattar dessa mål en guldproduktion om 40 000 oz per år inom en tvåårsperiod och 
100 000 oz i guldproduktion inom fem år, samt kontinuerlig lönsamhet. Målen kan dessutom omfatta 
ickefinansiella/operativa mål (till exempel strategiska, miljömässiga, sociala, eller andra 
hållbarhetsrelaterade mål). Mätperioden för rörlig ersättning baseras som huvudregel på prestation 
under en period om cirka tolv månader. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga en årlig grundlön. 
Rörlig ersättning till respektive ledande befattningshavare ska inte vara pensionsgrundande.  

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska 
bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningskommittén ansvarar för 



bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig 
kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för 
bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast 
offentliggjorda finansiella informationen.  

Prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram  

Prestations- och 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. Prestations- och 
aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämma och omfattas därför inte av dessa 
riktlinjer. 

Pension och övriga förmåner  

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar och 
följa eller motsvara, och därmed vara begränsade till, allmän pensionsplan enligt ITP-planen. 
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser 
pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana 
regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska 
tillgodoses.  

Ledande befattningshavares icke-monetära förmåner ska underlätta ledande befattningshavares 
arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där 
respektive ledande befattningshavare är verksam. Premier och andra kostnader i anledning av sådana 
förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.  

Upphörande av anställning  

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.  

Lön och anställningsvillkor för anställda  

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor 
för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens 
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av 
ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av 
riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.  

Ersättning till styrelsen utöver av stämman beslutade styrelsearvoden  

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. Dessa riktlinjer ska tillämpas på sådan 
ersättning.  

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna  

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens 
beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta 
förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. 
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén 
ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och 



ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningskommitténs ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar 
inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån ersättningen rör de 
själva.  

Frångående av riktlinjerna  

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå dessa riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, 
inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan 
ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket 
innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning 
till ledande befattningshavare ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför nästkommande 
årsstämma. 
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