










   

          Bilaga 1   
 
Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Stämmans ordförande utser protokollförare 

5. Val av en eller två justerare 

6. Godkännande av dagordningen 
 

7. Beslut om närvarorätt för utomstående 
 

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

9. Framläggande av  

a) årsredovisning och revisionsberättelse, 
b) bolagsstyrningsrapport, 
c) hållbarhetsredovisningen, och 
d) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

10. Redogörelse för det gångna årets arbete 

a) anförande av styrelsens ordförande, 
b) anförande av verkställande direktören, och 
c) anförande av bolagets revisor 

11. Beslut om  

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, och 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare 

a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattnings-
havarnas ersättningar i Vasallen AB med dotterföretag, 

b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare i Vasallen AB med dotterföretag har följts eller inte och 
skälen för eventuella avvikelser, samt 

c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 
(2005:551)  
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13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare 

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, 
styrelseordförande och revisor  

15. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och revisorer 

16. Beslut om antalet styrelseledamöter 

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

18. Beslut om antalet revisorer 

19. Val av revisor 

20. Övrigt  

21. Stämmans avslutande 
 

 
 
 



      Bilaga 2 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 

 

Styrelsens förslag till riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare står i 
överensstämmelse med gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i 
företag med statligt ägande som har beslutats av regeringen den 20 april 2009 och innebär följande: 

Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga 
medlemmar av ledningsgruppen. 

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även 
vara konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och 
företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan 
präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga 
anställda. Styrelsen ska säkerställa att ersättningarna följer dessa och regeringens riktlinjer genom 
att jämföra villkor för motsvarande bolag inom fastighetssektorn som när det gäller storlek, 
komplexitet och omsättning är jämförbara med företagets. Såvitt avser verkställande direktören ska 
styrelsen besluta om fast lön och andra anställningsvillkor. Beslutet ska protokollföras. För övriga 
befattningshavare beslutar verkställande direktören om motsvarande anställningsvillkor, vilka ska 
följa de riktlinjer som har beslutats av bolagsstämman. Den verkställande direktören ska årligen 
informera styrelsen om beslutade ersättningar och anställningsvillkor för de andra ledande 
befattningshavarna. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som 
utvisar bolagets totala kostnad. 

Lönerna ska vara fasta och pensionslösningarna avgiftsbestämda och inte överstiga 30 % av den fasta 
lönen. Pensionsåldern ska inte understiga 62 år och bör vara lägst 65 år. Några incitamentsprogram 
eller andra typer av rörliga lönedelar får inte förekomma för ledande befattningshavare. I den mån 
tjänstebil ska ingå som förmån ska denna förmån följa separat upprättad tjänstebilspolicy. 
Tjänstebostad ska inte ingå som anställningsförmån. 

Vid uppsägning från företagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I några fall 
finns gamla avtal med uppsägningstider, enligt tidigare gällande riktlinjer, på tolv månader. I dessa 
fall utgår inget avgångsvederlag. Avgångsvederlag, vid uppsägning från företagets sida, kan utgå 
motsvarande högst arton månadslöner. Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis och utgöras av 
enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning eller vid erhållande av 
inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från uppsägande företaget reduceras med ett 
belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag 
utgår. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag 
utbetalas aldrig längre än till 65 års ålder. 

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från dessa riktlinjer. Styrelsen måste i så fall redovisa 
de särskilda skäl som finns för en sådan avvikelse. 

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning 
till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda 



riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag som legat till grund för styrelsens ursprungliga 
beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets 
revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. 
Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till 
styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas 
anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman fastställda riktlinjer. 
Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.  

Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive 
dotterbolag. 




















































