
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Cloetta AB (publ), 556308-8144, torsdagen den 11 
april 2013 kl. 14.00 på Hotell Rival, Mariatorget 3 i 
Stockholm 
_____________________________________ 

 
 
§ 1 Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1) 
Styrelsens ordförande Lennart Bylock förklarade årsstämman öppnad.  
 
§ 2 Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2) 
Stämman valde advokat Wilhelm Lüning till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens 
förslag. Ordföranden informerade stämman att advokat Fredrik Lundén ombetts att föra dagens 
protokoll. 
 
Det antecknades att samtliga styrelseledamöter i bolaget med undantag för Adriaan Nühn och 
Robert-Jan van Ogtrop var närvarande vid stämman. Vidare antecknades som närvarande bolagets 
verkställande direktör Bengt Baron och den auktoriserade revisorn Helene Willberg.  
 
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) 
Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över 
närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.  
 
Stämman beslutade att aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier, anställda i bolaget, 
representanter för massmedia och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid 
inregistreringen hade rätt att närvara vid stämman.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4) 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till 
stämman. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 5) 
Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Angelica Hanson som 
företrädde AMF Aktiefond Småbolag och AMF Pensionsförsäkring samt av Christer Wagenius som 
företrädde AB Malfors Promotor. 
 
§ 6 Fråga om stämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 6) 
Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 mars 2013 och på bolagets webbplats den 7 
mars 2013, samt att en annons med upplysning om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 
12 mars 2013.  
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Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen 
sammankallad.  
 
§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen avseende föregående räkenskapsår (dagordningens punkt 7) 
Årsredovisning för räkenskapsåret den 1 september 2011 – 31 december 2012 och 
koncernredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2012 – 31 december 2012 framlades, 
innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och 
koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tidsperioder. 
 
Bolagets huvudansvariga revisor Helene Willberg kommenterade arbetet med revisionen av bolaget 
under 2012, revisionsberättelsen samt yttrandet avseende efterlevanden av tidigare beslutade 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
 
§ 8 Verkställande direktörens redogörelse (dagordningens punkt 8) 
Bolagets verkställande direktör Bengt Baron redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling 
under det föregående räkenskapsåret.  
 
§ 9 Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet (dagordningens punkt 9) 
Styrelsens ordförande Lennart Bylock redogjorde för styrelsens arbete under det föregående 
räkenskapsåret, inklusive arbetet i revisions- och ersättningsutskotten.  
 
Besvarade styrelsens ordförande och verkställande direktören frågor från aktieägarna avseende 
bland annat nya geografiska marknader, bolagets syn på den ryska marknaden, huruvida EU:s 
sockerkvoter skulle göra det lönsammare att flytta produktion utanför Europa, utveckling av 
premium segmentet samt bolagets s.k. travel segment. 
 
§ 10 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10) 
Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och 
balansräkningarna för moderbolaget och koncernen . 
 
§ 11 Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt vid 

utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 11) 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att ingen utdelning för det föregående 
räkenskapsåret den 1 september 2011 – 31 december 2012 skulle lämnas ut och att bolagets 
ansamlade vinstmedel skulle överföras i en ny räkning.  
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (dagordningens 

punkt 12) 
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret den 1 september 2011 – 
31 december 2012. 
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Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller 
ombud ej deltog i beslutet. 
 
§ 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelseledamöterna 

och åt revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 
13) 

Valberedningens ordförande Christer Wagenius presenterade valberedningens förslag till antalet 
styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och åt revisor, styrelsens sammansättning, styrelseordförande 
och revisor, samt motivering till de framlagda förslagen. 
 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag: 
 
- att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tio ledamöter utan suppleanter; 
 
- att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 500 000 kronor och med 250 000 kronor till 
respektive övrig stämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till 
ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Det 
antecknades att det totala arvodet därmed uppgår till 3 350 000 kronor, inklusive för utskottsarbete; 
och 
 
- att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. 
 
Ordföranden lämnade upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna 
innehar i andra företag samt presenterade sig den till nyval föreslagna ledamoten Lilian Fossum 
Biner. Stämman beslutade härefter i enlighet med valberedningens förslag: 
 
- att till styrelseledamöter  omvälja Lennart Bylock, Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Adriaan Nühn, 
Robert-Jan van Ogtrop, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnquist samt att välja 
Lilian Fossum Biner till ny styrelseledamot;  
 
- att omvälja Lennart Bylock till styrelsens ordförande. 
 
- att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av 
nästkommande årsstämma. Det noterades att KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till 
huvudansvarig revisor. 
 
§ 14 Förslag till regler för valberedning (dagordningens punkt 14) 
Valberedningens förslag till regler för valberedning presenterades i enlighet med Bilaga 3. 
 
Stämman beslutade härefter att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens 
förslag. 
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§ 15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens 
punkt 15) 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades i 
enlighet med Bilaga 4. 
 
Stämman beslutade härefter att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet 
med styrelsens förslag. 
 
§ 16 Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (dagordningens punkt 16) 
Ordföranden redogjorde för föreslagna ändringar av bolagsordningen. 
 
Stämman beslutade härefter om ändringar av bolagsordningens 4, 5 och 11 §§ i enlighet med 
styrelsens förslag, Bilaga 5. Det noterades att beslutet fattades  enhälligt och att detta således dels 
biträddes av aktieägare som representerade mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna, dels biträddes av ägare till mer än hälften av alla A-aktier i bolaget och 
mer än 9/10 av de vid stämman företrädda A-aktierna. 
 
§ 17 Förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 

2013) (dagordningens punkt 17) 
Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 
presenterades av styrelsens ordförande Lennart Bylock .  
 
Stämman beslutade härefter att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram i enlighet 
med styrelsens förslag, Bilaga 6. Det antecknades att aktieägarna Government of Norway samt 
OMERS Administration Corporation, vilka sammanlagt representerade 4 300 170 aktier och röster vid 
stämman, i förväg meddelat att de röstar emot beslutet. 
 
§ 18 Bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 18) 
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad. 
 

___________________________ 
 
Vid protokollet: 
 
 
Fredrik Lundén Justeras: 

 
Wilhelm Lüning 

 
Angelica Hanson 

 
Christer Wagenius 



 

 
  Bilaga p. 11 
 

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT 
VID UTDELNING, FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR DENNA 

 
 
 
1. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget Cloetta AB:  
 

Balanserade vinstmedel  2 771 905 619 
Årets resultat (moderbolaget)  584 546 
Summa  2 772 490 165 

 
 
2. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 september 2011 -  

31 december 2012 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 2 772 490 165 kr 
balanseras i ny räkning. 
 

Till nästa år balanseras  2 772 490 165 
 
 

_____________ 
 

Cloetta AB (publ) 
Styrelsen 

mars 2013 
 

 

 

        



 
                                                                                                                                                                        

  Bilaga p.14 
 
Till årsstämman den 11 april 2013 i Cloetta AB (publ)  

 
 
Förslag till regler för valberedningen 
 
1. Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem skall en vara 
representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större 
aktieägarna. De så utsedda må utse ytterligare en ledamot. I fall som anges i punkt 6 kan antalet 
ledamöter komma att uppgå till sex. 
 
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den dag som 
infaller fem månader innan det innevarande räkenskapsåret löper ut respektive år skall 
styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i 
bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. 
Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till 
den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot 
av valberedningen. 
 
3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens 
ordförande. 
 
4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts. 
 
5. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, 
dock senast sex månader före kommande årsstämma. 
 
6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den dag som infaller fem månader innan det 
innevarande räkenskapsåret löper ut, men före det datum som infaller 12 veckor före 
kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av 
de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens 
ordförande om att ingå i valberedningen, skall denne aktieägare ha rätt att enligt 
valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en 
ledamot som skall ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet 
minsta aktieägaren.  
 
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir 
sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag skall valberedningen – om tiden tillåter och 
förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana 
den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte 
så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse 
sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett 
eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i 
valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot. 
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8. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall bolaget svara för kostnader 
hänförliga till valberedningens arbete. 
 
9. Valberedningen skall lämna förslag till 

 Ordförande vid årsstämma 

 Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen 

 Styrelsens ordförande 

 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, 
eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete 

 Arvodering av revisor 

 Val av revisor  

 Valberedningsregler 
 
10. Vid annan bolagsstämma än årsstämma skall valberedningens förslag omfatta det eller de 
val som skall förekomma vid stämman. 
 



 
      Bilaga p.15 
 

 

 

 
STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 

 
Styrelsen föreslår att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befatt-
ningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension. 
Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga 
aktiebaserade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman (se punkt 17). Eventuell 
rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, och vara begränsad till motsva-
rande en fast årslön. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig 
samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida 
ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till 
högst en fast årslön. Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara 
lägst 60 år och högst 67 år. Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det 
fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna 
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.  
 

_________________ 

 
Cloetta AB (publ) 

Styrelsen 
mars 2013 
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STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN 

 
Styrelsen föreslår att ändringar görs i bolagets bolagsordning enligt följande: 
 

§ 4 Nuvarande lydelse:  § 4 Föreslagen lydelse: 

Aktier får utges i tre serier, A-aktier med tio 

röster per aktie samt B-aktier och C-aktier 

med en röst per aktie. A-aktier och B-aktier 

får vardera utges till ett belopp som motsva-

rar hela aktiekapitalet. C-aktier får utges till 

ett antal av högst 200.000.000. 

Samtliga aktier har samma rätt till andel i 

bolagets vinst. Vid bolagets upplösning berät-

tigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar 

som övriga aktier, dock inte med högre be-

lopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde 

uppräknat per dagen för utskiftning med en 

räntefaktor om STIBOR en månad med tillägg 

av 4 procentenheter räknat från dag för be-

talning av teckningslikvid. STIBOR en månad 

fastställs första bankdagen i varje kalender-

månad. 

Aktier får utges i två serier, A-aktier med tio 

röster per aktie och B-aktier med en röst per 

aktie. Aktier av båda serierna får vardera ut-

ges till ett belopp som motsvarar hela aktie-

kapitalet.  

Samtliga aktier har samma rätt till andel i 

bolagets vinst. 

§ 5 Nuvarande lydelse:  
 

§ 5 Föreslagen lydelse: 
 

Beslutar bolaget att genom kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 

flera serier skall ägare av aktier av serie A, 

ägare av aktier av serie B och ägare av aktier 

av serie C äga företrädesrätt att teckna nya 

aktier av samma aktieslag i förhållande till det 

antal aktier innehavaren förut äger (primär 

företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 

primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 

aktieägare till teckning (subsidiär företrädes-

rätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker 

för den teckning som sker med subsidiär före-

trädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 

tecknarna i förhållande till det antal aktier de 

förut äger och, i den mån detta inte kan ske 

genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 

serie A och serie B, skall ägare av aktier av 

serie A och ägare av aktier av serie B äga före-

trädesrätt att teckna nya aktier av samma 

aktieslag i förhållande till det antal aktier in-

nehavaren förut äger (primär företrädesrätt). 

Aktier som inte tecknas med primär företrä-

desrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till 

teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte 

sålunda erbjudna aktier räcker för den teck-

ning som sker med subsidiär företrädesrätt, 

skall aktierna fördelas mellan tecknarna i för-

hållande till det antal aktier de förut äger och, 

i den mån detta inte kan ske genom lottning. 
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Beslutar bolaget att genom kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut aktier endast av 

serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om 

deras aktier är av serie A,  serie B eller serie C 

äga företrädesrätt att teckna nya aktier i för-

hållande till det antal aktier de förut äger. 

Kontantemission eller kvittningsemission av 

enbart aktier av serie A eller serie C skall inte 

ske. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut aktier endast av 

serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om 

deras aktier är av serie A eller serie B  äga 

företrädesrätt att teckna nya aktier i förhål-

lande till det antal aktier de förut äger. Kon-

tantemission eller kvittningsemission av en-

bart aktier av serie A skall inte ske. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut teckningsopt-

ioner eller konvertibler har aktieägarna före-

trädesrätt att teckna teckningsoptioner som 

om emissionen gällde de aktier som kan 

komma att nytecknas på grund av optionsrät-

ten respektive företrädesrätt att teckna kon-

vertibler som om emissionen gällde de aktier 

som konvertiblerna kan komma att bytas ut 

mot. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission 

eller kvittningsemission ge ut teckningsopt-

ioner eller konvertibler har aktieägarna före-

trädesrätt att teckna teckningsoptioner som 

om emissionen gällde de aktier som kan 

komma att nytecknas på grund av optionsrät-

ten respektive företrädesrätt att teckna kon-

vertibler som om emissionen gällde de aktier 

som konvertiblerna kan komma att bytas ut 

mot. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 

kontantemission eller kvittningsemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 

inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 

kontantemission eller kvittningsemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fonde-

mission skall nya aktier av serie A, serie B och 

serie C emitteras av respektive aktieslag, så 

att förhållandet mellan det antal aktier av 

dessa slag som finns sedan tidigare bibehålls. 

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag 

medföra rätt till nya aktier av samma aktie-

slag.  

Vid ökning av aktiekapitalet genom fonde-

mission skall nya aktier av serie A och serie B 

emitteras av respektive aktieslag, så att för-

hållandet mellan det antal aktier av dessa slag 

som finns sedan tidigare bibehålls. Därvid 

skall gamla aktier av visst aktieslag medföra 

rätt till nya aktier av samma aktieslag.  

Vad nu sagts skall inte innebära någon in-

skränkning i möjligheten att genom fonde-

mission, efter erforderlig ändring av bolags-

ordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

Vad nu sagts skall inte innebära någon in-

skränkning i möjligheten att genom fonde-

mission, efter erforderlig ändring av bolags-

ordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

Beslut om kontantemission eller kvittningse-

mission som avviker från aktieägarnas före-

trädesrätt är giltigt endast om det biträtts av 

aktieägare med mer än två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stäm-

man företrädda aktierna, såvida inte gällande 

lag med längre gående villkor är tillämplig. 

Beslut om kontantemission eller kvittningse-

mission som avviker från aktieägarnas före-

trädesrätt är giltigt endast om det biträtts av 

aktieägare med mer än två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stäm-

man företrädda aktierna, såvida inte gällande 

lag med längre gående villkor är tillämplig. 
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§ 11 Nuvarande lydelse:  § 11 Föreslagen lydelse: 

Efter skriftlig framställan från A-aktieägare 

skall bolaget omvandla aktieägarens i fram-

ställan angivna A-aktier till B-aktier, såvida 

inte en eller flera andra A-aktieägare som 

förklarat sig vilja växla B-aktier till A-aktier, 

kan anvisas.  

Då framställan om omvandling inkommit till 

bolaget skall därför samtliga andra A-

aktieägare av bolaget skriftligen anmodas att 

inom en månad anmäla sitt eventuella in-

tresse att växla B-aktier till A-aktier.  

Anmäler sig flera A-aktieägare, skall de A-

aktier som är föremål för växling fördelas 

mellan dem som vill växla i proportion till 

deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. 

Kan fördelning av samtliga aktier ej ske på 

detta sätt, skall återstående aktier fördelas 

genom lottning.  

För det fall övriga A-aktieägare inte begärt 

och genomfört växling av det fulla antalet A-

aktier som angivits i framställan om omvand-

ling, skall sådana återstående A-aktier, av 

bolaget, omvandlas till B-aktier.  

Efter skriftlig framställan från C-aktieägare 

skall bolaget omvandla aktieägarens i fram-

ställan angivna C-aktier till B-aktier. Omvand-

ling av C-aktier till B-aktier får inte ske före 

den dag som infaller dagen efter avstäm-

ningsdagen för den nyemission av A-aktier 

och B-aktier med företrädesrätt för aktieä-

garna som styrelsen i bolaget bemyndigats 

att genomföra enligt beslut vid extra bolags-

stämman i bolaget den 15 februari 2012.  

Vid omvandling och växling motsvaras varje 

A-aktie och C-aktie av en B-aktie. 

Efter skriftlig framställan från A-aktieägare 

skall bolaget omvandla aktieägarens i fram-

ställan angivna A-aktier till B-aktier. 

Vid omvandling motsvaras varje A-aktie av en 

B-aktie. 

 
Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändringar skett enligt ovan framgår av Bilaga A. 
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Särskilt majoritetskrav 

För giltigt beslut av stämman om ändringar i bolagsordningen erfordras att stämmans beslut biträds 

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

stämman företrädda aktierna samt, med anledning av de föreslagna ändringarna i § 11, av ägare till 

minst hälften av alla A-aktier i bolaget och nio tiondelar av de vid stämman företrädda A-aktierna. 

Aktieägaren AB Malfors Promotor som per den 28 februari 2013 innehade 99,9 procent av alla A-

aktier i bolaget, har förbundit sig att rösta för förslaget såvitt avser de föreslagna ändringarna i § 11. 

 
 
 

_____________ 
 
 

Cloetta AB (publ) 
Styrelsen 

mars 2013 



 
Underbilaga A till bilaga p. 16 

 

BOLAGSORDNING FÖR CLOETTA AB  
 
 
§ 1  Firma m m 
 
Bolagets firma är Cloetta AB med organisationsnummer 
556308-8144. Bolaget är publikt (publ). 
 
§ 2  Verksamhet 
 
Bolaget eller dess dotterbolag skall inneha och 
exploatera varumärken för livsmedel och dagligvaror 
samt själva eller genom andra tillverka och/eller 
marknadsföra choklad, konfektyr samt andra livsmedel 
och dagligvaror samt bedriva förvaltning och uthyrning 
av fastigheter och lös egendom ävensom handel med 
aktier och andra värdepapper jämte annan därmed 
förenlig verksamhet. 
 
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
§ 3  Aktiekapital m m 
 
Aktiekapitalet skall vara lägst 400.000.000 kronor och 
högst 1.600.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara 
lägst 80.000.000 och högst 320.000.000. 
 
§ 4  Aktieslag  
 
Aktier får utges i två serier, A-aktier med tio röster per 
aktie och B-aktier med en röst per aktie. Aktier av båda 
serierna får vardera utges till ett belopp som motsvarar 
hela aktiekapitalet  
 
Samtliga aktier har samma rätt till andel i bolagets vinst.  
 
§ 5  Företrädesrätt 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, 
skall ägare av aktier av serie A och ägare av aktier av 
serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker 
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 
skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte 
kan ske genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier endast av serie B, skall 
samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A 
eller serie B  äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger. 
Kontantemission eller kvittningsemission av enbart 
aktier av serie A skall inte ske. 
 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 
som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot. 
 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall 
nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive 
aktieslag, så att förhållandet mellan det antal aktier av 
dessa slag som finns sedan tidigare bibehålls. Därvid skall 
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier 
av samma aktieslag.  
 
Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig 
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
 
Beslut om kontantemission eller kvittningsemission som 
avviker från aktieägarnas företrädesrätt är giltigt endast 
om det biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman före 
trädda aktierna, såvida inte gällande lag med längre 
gående villkor är tillämplig. 
  
§ 6  Styrelse och revisorer 
 
Utöver ledamöter och suppleanter som utses av annan 
än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och 
högst tio ledamöter. 
 
Styrelseledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden 
intill dess nästa årsstämma hållits. 
 
Styrelsen har sitt säte i Ljungsbro, Linköpings kommun. 
  
En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant 
eller ett registrerat revisionsbolag väljes årligen på 
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 
 
§ 7  Bolagsstämma 
 
Bolagsstämma skall hållas i Ljungsbro, Linköping eller 
Stockholm. 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen ej skall behandlas får dock ske tidigast 
sex veckor och senast tre veckor före stämman. Att 
kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. 
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Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan 
enligt nedan deltaga i stämman. 
 
För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig 
hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 
 
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två 
biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan 
härom enligt föregående stycke. 
 
§ 8  Ärenden vid årsstämma  
 
Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
* val av ordförande vid stämman 

* upprättande och godkännande av röstlängd 

* godkännande av dagordning 

* val av två justeringsmän 

* fråga om stämman behörigen sammankallats 

* framläggande av årsredovisning och revisions- 
 berättelse samt koncernredovisning och koncern- 
 revisionsberättelse 

* fastställande av resultaträkningen och balans- 
   räkningen samt koncernresultaträkningen 
   och koncernbalansräkningen 

* dispositioner beträffande bolagets vinst eller  
   förlust enligt den fastställda balansräkningen samt   
   vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för 
   denna 

* fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och 
 verkställande direktör 

* bestämmande av antal styrelseledamöter som skall 
utses av stämman 

 
* fastställande av arvode till styrelsen och revisorer 
 
* val av styrelseledamöter och val av revisorer 
 
* annat ärende som ankommer på stämman enligt  
   aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 9  Avstämningsförbehåll 
 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 
 
Den aktieägare eller förvaltare som på 
avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i 
ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument eller den som 
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § 
första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att 

utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551). 
 
§ 10  Hembud 
 
Har A-aktie annorledes än genom arv eller testamente 
till fysisk person, bodelning eller gåva till den som vid tid-
punkten för gåvan är närmast till arv efter givaren över-
gått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, 
skall aktien ofördröjligen hembjudas övriga A-aktieägare 
till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien skall vid hembud styrkas samt, där 
aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen.  
 
När aktie sålunda hembjudits skall styrelsen med brev 
underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till dem 
som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen 
anmäla sig till styrelsen inom två månader från hem-
budet. 
 
Anmäler sig flera, skall hembjudna aktier fördelas mellan 
dem som vill lösa i proportion till deras tidigare innehav 
av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier ej 
ske på detta sätt, skall återstående aktier fördelas 
genom lottning. 
 
Lösningsrätt må utövas beträffande alla eller en del av 
de aktier förvärvet omfattar. 
 
Lösenbeloppet skall vara skäligt och bestämmes vid 
oenighet i den ordning gällande lag om skiljeförfarande 
stadgar. I de fall aktien övergått genom köp skall, med 
ovanstående begränsning, lösenbeloppet utgöras av 
köpeskillingen. 
 
Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ord-
ning gällande lag om skiljeförfarande stadgar.  
 
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej 
överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen 
skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från 
den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget. 
 
Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa 
hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset å dylik aktie i 
behörig ordning fastställts, aktien ej inom tjugo dagar 
därefter inlöses, äger den som gjort hembudet bli 
registrerad för aktien. 
 
Vad som ovan föreskrivs om A-aktie skall gälla även teck-
ningsrätt och fondaktierätt till A-aktie. 
 
§ 11  Omvandling  
 
Efter skriftlig framställan från A-aktieägare skall bolaget 
omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till 
B-aktier.  
 
Vid omvandling motsvaras varje A-aktie av en B-aktie. 

_______ 
Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma den 11 
april 2013 
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STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT  
AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2013) 

 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 

för Cloetta AB (publ) ("Cloetta") enligt följande. 

 

1.1 LTI 2013 i sammandrag 
Det huvudsakliga motivet till att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram är att, efter 

samgåendet mellan Cloetta och LEAF under 2012, sammanlänka aktieägarnas respektive koncernled-

ningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. 

LTI 2013 kommer även att skapa ett långsiktigt koncernövergripande fokus på resultatutveckling 

bland deltagarna. Incitamentsprogram bedöms vidare underlätta för Cloetta att rekrytera och be-

hålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner. 

 

LTI 2013 omfattar cirka 68 anställda bestående av koncernledningen och andra nyckelpersoner. För 

att delta i LTI 2013 krävs ett eget aktieägande i Cloetta. Efter den fastställda intjänandeperioden 

kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas B-aktier i Cloetta förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. 

För att s.k. matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla B-aktier i Cloetta krävs fortsatt 

anställning i Cloetta samt att det egna aktieägandet utan uppehåll bestått under samma tid. Tilldel-

ning av B-aktier baserat på prestationsaktierätter kräver därutöver att två prestationsmål har upp-

fyllts, varav det ena är relaterat till Cloettas EBITA och det andra till Cloettas nettoförsäljningsvärde. 

Maximalt antal B-aktier i Cloetta som kan tilldelas enligt LTI 2013 ska vara begränsat till 1 920 0001, 

vilket motsvarar cirka 0,7 procent av utestående aktier och 0,5 procent av utestående röster. Styrel-

sen avser att föreslå kommande årsstämmor att inrätta långsiktiga incitamentsprogram enligt mot-

svarande principer som gäller för det nu föreslagna LTI 2013. 

 

1.2 Deltagare i LTI 2013 
LTI 2013 omfattar cirka 68 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom 

Cloetta-koncernen, indelade i två kategorier. Uppdelningen av anställda i de två kategorierna har 

skett med beaktande av att personer i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner i koncernen 

tidigare har erbjudits att förvärva köpoptioner på marknadsmässiga villkor. Köpoptionerna har ställts 

ut av huvudägarna2 i bolaget i incitamentssyfte. De som förvärvat köpoptioner kommer inte att ingå i 

den första kategorin och därmed inte kunna erhålla maximal tilldelning under LTI 2013. Den första 

kategorin omfattar cirka 32 anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på Cloettas 

resultat. Den andra kategorin omfattar cirka 36 anställda bestående av dels personer som har be-

dömts ha en indirekt påverkan på Cloettas resultat, dels, såsom ovan nämnts, personer i koncernled-

ningen och vissa nyckelpersoner som redan erbjudits att delta i ett befintligt köpoptionsprogram. 

 

                                                 
1
 Med förbehåll för eventuell omräkning. 

2
 AB Malfors Promotor, Nordic Capital Fund V och fonder med CVC Capital Partners som rådgivare. 
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1.3 Den privata investeringen, tilldelning av aktierätter samt intjänandeperiod 
För att kunna delta i LTI 2013 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta ("Investeringsak-

tier") och att dessa aktier allokeras till LTI 2013. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas 

för LTI 2013 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav. Deltagaren kan allokera 1 500, 3 000, 4 500 

eller maximalt 6 000 Investeringsaktier till LTI 2013.  

 

För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) match-

ningsaktierätt ("Matchningsaktierätt") och fyra (4) prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätter") 

(gemensamt "Aktierätterna"). För den andra kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till 

en (1) Matchningsaktierätt och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktie-

rätter efter årsstämman 2013 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och 

Cloetta om deltagande i LTI 2013. Eventuell tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter 

kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas delårsrapport 

avseende första kvartalet 2016 ("Intjänandeperioden"). 

 

1.4 Villkor för samtliga Aktierätter 
För samtliga Aktierätter ska följande villkor gälla:  

 Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt. 

 Varje Matchningsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en (1) B-aktie i Cloetta 

under förutsättning att deltagaren förblir anställd inom Cloetta-koncernen och att denne inte har 

avyttrat någon av Investeringsaktierna under Intjänandeperioden. För att tilldelning av B-aktier 

ska ske baserat på deltagarens innehav av Prestationsaktierätter krävs därutöver att två prestat-

ionsmål uppnås. 

 Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några 

aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.  

 Cloetta kommer inte att kompensera deltagarna i programmet för lämnade utdelningar avseende 

de aktier som respektive Aktierätt berättigar till. 

 

1.5 Prestationsaktierätterna 
Tilldelning av B-aktier baserat på deltagarens innehav av Prestationsaktierätter beror på i vilken ut-

sträckning två prestationsmål uppfylls varav det ena är relaterat till Cloettas EBITA under 2015 och 

det andra avser ökning av Cloettas sammanlagda nettoförsäljningsvärde under 2013, 2014 och 2015. 

Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. För att varje Pre-

stationsaktierätt ska berättiga till en (1) B-aktie i Cloetta krävs att maximinivån för båda prestations-

målen uppnås. I fall där graden av uppfyllelse av målnivåerna ligger mellan minimi- och maximinivå-

erna kommer utfallet att mätas stegvis på linjär basis, där bägge prestationsmålen tillmäts lika stor 

betydelse i fråga om att berättiga deltagaren till B-aktier.3 Cloetta avser att presentera i vilken ut-

sträckning prestationsmålen uppfyllts i årsredovisningen för 2015. 

 

                                                 
3
 Vid beräkningen av i vilken utsträckning som prestationsmålen uppfyllts så kommer Cloettas EBITA och nettoförsäljningsvärde att justeras 

för att undvika påverkan av strukturella förändringar såsom förvärv och avyttringar samt extraordinära poster.  
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1.6 Utformning och hantering 
Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för utformningen och hantering-

en av LTI 2013, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Cloetta och deltagaren i program-

met, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att 

fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat Intjänandeperiod och tilldelning av Clo-

etta-aktier i händelse av avslut av anställning under Intjänandeperioden som en konsekvens av t.ex. 

förtida pensionering. Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller 

marknadsförutsättningar utomlands. För det fall att leverans av aktier inte kan ske till rimliga kostna-

der och med rimliga administrativa insatser till personer utanför Sverige, ska styrelsen äga rätt att 

besluta att deltagande person istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen ska i vissa 

fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av Cloetta-aktier eller, helt eller delvis, avsluta programmet 

i förtid utan kompensation till deltagarna om det sker betydande förändringar i bolaget eller på 

marknaden. 

 

1.7 Omfattning 
Det maximala antalet B-aktier i Cloetta som kan tilldelas enligt LTI 2013 ska vara begränsat till 

1 920 000, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av samtliga aktier och 0,5 procent av samtliga röster i 

bolaget. Antalet B-aktier som omfattas av LTI 2013 ska enligt de närmare förutsättningar som styrel-

sen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Cloetta genomför fondemission, sam-

manläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sed-

vanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. 

 

1.8 Säkringsåtgärder 
För att säkerställa leverans av B-aktier i Cloetta enligt LTI 2013 har bolaget för avsikt att ingå ett eller 

flera s.k. equity swap avtal med tredje part, enligt vilket tredje part i eget namn ska förvärva och 

överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med LTI 2013. Ett sådant equity swap avtal kan 

även komma att användas i syfte att täcka sociala avgifter som uppkommer till följd av LTI 2013. 

 

1.9 Uppskattade kostnader för och värdet av LTI 2013 
Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje rättighet kan 

dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje Aktierätt till 16,50 kr. 

Uppskattningen baseras på stängningskursen för Cloetta-aktien den 1 mars 2013. Vid antagande om 

att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör en maximal inve-

stering, ett 100-procentigt uppfyllande av de två prestationsmålen samt uppskattningar avseende 

personalomsättning, så uppgår det totala uppskattade värdet av Aktierätterna till cirka 31,7 miljoner 

kr. Värdet motsvarar cirka 0,67 procent av Cloettas börsvärde per den 1 mars 2013. 

 

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden, i enlighet 

med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträk-

ningen enligt UFR 7 under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas 

baserat på Cloettas aktiekursutveckling under Intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter. 

Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid och en Intjänandeperiod om tre (3) år 

beräknas den totala kostnaden för LTI 2013 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 38,4 miljoner kr, 
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vilket på årsbasis motsvarar cirka 1,0 procent av Cloettas totala personalkostnader under räken-

skapsåret 2012. LTI 2013 har ingen begränsning avseende maximal vinst per Aktierätt för deltagarna 

och därför kan ingen maximal social kostnad beräknas. 

 

1.10 Effekter på nyckeltal 
Vid fullt deltagande i LTI 2013 förväntas Cloettas personalkostnader på årsbasis öka med cirka 12,8 

miljoner kr (inklusive sociala avgifter). På proformabasis för 2012 motsvarar dessa kostnader en ne-

gativ effekt om cirka 0,3 procent på Cloettas rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om 

cirka 0,03 kr. 

 

Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Cloettas finansiella resultat som förväntas upp-

stå genom en ökning av deltagarnas aktieägande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier 

enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTI 2013. 

 

1.11 Förslagets beredning 
LTI 2013 har initierats av Cloettas styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Program-

met har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under 2012 och 

under början av 2013. 

 

1.12 Övriga incitamentsprogram i Cloetta 
Det finns inte sedan tidigare några utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Cloetta som 

bolaget deltar i och bekostar. Enligt vad som ovan nämnts har Cloettas huvudägare informerat styrel-

sen att personer i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner har förvärvat köpoptioner på 

marknadsmässiga villkor. Köpoptionerna har ställts ut av Cloettas huvudägare i syfte att öka delak-

tighetgen i bolagets utveckling. Optionerna omfattar sammanlagt 15 251 303 B-aktier i Cloetta (med 

förbehåll för omräkning enligt sedvanliga villkor). 

 

1.13 Styrelsens förslag till beslut 
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om infö-

rande av LTI 2013. 

 

1.14 Majoritetskrav 
Styrelens förslag till beslut om införande av LTI 2013 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare re-

presenterande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna. Bolagets huvudägare, AB Mal-

fors Promotor, Nordic Capital Fund V samt fonder med CVC Capital Partners som rådgivare, vilka 

tillsammans representerade 60,3 procent av samtliga aktier och 69,6 procent av samtliga röster i 

bolaget per den 28 februari 2013, har förklarat att de stödjer styrelsens förslag. 

 
_________________ 

 
Cloetta AB (publ) 

Styrelsen 
mars 2013 

 

 




