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Tid:

Fredagen

Plats:

Arlandabanan

AB:s kontor,

Infrastructure

Klarabergsviadulaen

70,

C, plan 7, Stocföolm

uppgfög

Rätt

iSvensk-Danska

kallas till föst

Härmed
AB,

Broförbindelsen

i Svensk-Danska

till årsstämma

Kallelse

Stockholm

delta

att

och

närvara

samt

anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämrnan

är föförd

som aktieägare iaktieboken

har rätt att delta ibolagsstärnrnan.

Riksdagsledamot

Riksdagsledarnot
bolagsstärnrnan

har räti: att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid
och ianslutning

till denna ställa frågortill

bolaget.

Allmänheten

Enligt

statens ägatpolicybör

föstämrnan
Coronaviruset
Danska

ibolag

eten bjudas in att närvara på

med statligt ägande. På grund av spridningen

komrner

Broförbindelsen

dock
SVEDAB

eten inte att ha tilltrföe
AB:s ffist

2020.

av

till Svensk-

Anmälan

Anmälan

görs till Svensk-Danska

för riksdagsledarnot

om närvaro

AB, Box 4044, 203 1l Malrnö

Broförbindelsen

SVEDAB

bolaget tilföanda

senast en vecka före stärnman.

Förslag

och börvara

till dagordning
öppnande

1.

Stämrnans

2.

Val av ordförande

3.

Upprättande

4.

Stämmans

5.

Valavenellertvåjusterare

6.

Godkännande

7.

Beslut om närvarorätt

vid stärnrnan
av röstlängd

och godkännande
ordförande

utser

protokollförare

dagordnfögen

av

för utornstående

8. Fr%aomstärnrnanblivitbehörigensad
9.

Framläggande
a)

å-

av

inklusive

och h;lbarhetsredovisning,

bolagss:gsrapport,

och
b)
10.

11,

revisionsberättelse

Redogörelse

för det gfögna

iets

arbete

a)

anförande

av styrelsens ordförande,

b)

anförande

av

verkställande

c)

anförande

av

bolagets revisor

direktören,

och

Beslutom
av resultaträknfögen

a)

fastställelse

b)

dispositioner
fastställda

c)

beträffande

balansräkningen,

ansvarsfrföet

och balansrföningen,

bolagets vinst eller förlust

enligt den

och

för styrelseledarnöterna

och den verkställande

direktören
12.

Redovisningaversättningarochtillmpningenavtidigarebeslutade
riktlinjer
a)

för ersättningar

muntlig

redogörelse

befattningshavarnas
SVEDAB

till ledande befattningshavare
av styrelsens ordförande

om de ledande

ersättningariSvensk-DanskaBroförbfödelsen

AB,
2 (6)

b)

styrelsens redovisning

av utvärderingen

riktlinjerförersättnfögartillledande
Danska Broförbindelsen
föregående

c)

istämrna

och tillämpnfögen

befattningshavare

SVEDAB

de

iSvensk-

AB som beslutades vid

skälen för eventuella

samt

av

avvikelser,

och

framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 S aktiebolagslagen
(2005:551)

13.

Beslutomstyrelsensförslagti1lriktUnjerförersättningartillledande
befattningshavare

14.

Redogörelse

för aktieägarens

styrelseledamöter

förslag till beslut om arvoden,

och styrelseordförande

15.

Beslut om antalet styrelseledamöter

16.

Beslut om arvoden

17.

Val av styrelseledamöter

till stärnrnovalda

styrelseledarnöter

och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer
19.

Beslut om arvode till revisor

20. Val av revisor
21. Beslut om regeffigens
22.

pfficiper

för bolag med statligt

ägande

Ovrigt

23. Stärnmans avslutande
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Förslag till beslut
2.

Ordförande

Aktieägaren
ordförande
1l

b),

vid st

föreslår

att styrelsens ordförande

Beslut om &positioner

ist

förfogande

direktören

föreslår

beträffande

bolagets vinst

ellerförlust

enligt

balansräknfögen

resultat om sagt

-

väljs till

vid st.

den fastställda

Till

Bo Lundgren

st;ffi balanserade

1330

vföstmedel

943 751 kronor.

att vinstmedlen

disponeras

föklusive

iets

Styraelsen och verkställande
på följande

sätt:

Återbetaföingavvil&oradeaktieägarti1lskott,kronor653371751
avetförstillnyrföifög,kronorbzzszzooo

Förslaget

till utdeföfög

Utdeföingen

kornmer

motsvarar

utdeföing

att genomföras

med 81 671,47 kronor

genom avveckling

per

av fordran

aktie.

den 8

rnaj 2020.Styrelsenhar lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 S aktiebolagslagen
(2005:551)
13.

om förslaget

till utdeföing.

Beslutomstyre1sensförslagti1lriktlinjerförersättningartillledande
befattningshavare

Styrelsens förslag till nya rilalinjer
befattnfögshavare

kornrner

för etättnfög

att hllas

tillgängligt

till ledande
på bolagets webbplats

innan

stämrnan.
15.

Antalet

Aktieägaren

styrelseledamöter

föresl;ffi att antalet stämmovalda

styrelseledarnöter

ska vara 4

utan suppleanter.
16.

Arvode

Aktieägaren

till styrelseledarnöter

föresl*

att förtiden

intill utgfögen

at'vode utgå till styrelseledamötema
ordförande
Arvode

utgi

och med 68 000 kronortill
inte till ledarnot

av nästa ffistämma

med 136 000 kronortill
övriga stämmovalda

ska

styrelsens
ledamöter.

som är anställd iRegerfögskansliet

eller till

arbetstagarrepresentant.
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styrelseledamöterna

De föreslagna

erfarerföet

kompetens,

Den föreslagna

med följande

motivering:
relevant

bedörns ha för bolagets s:g

och bakgrund,

bolagsstärnmovalda

ovannämnda

Hallengren

sarnt nyval av Ulrika

Sundvall

och

Lars ErikFredriksson

föresl;ffi omval av Bo Lundgren,

Aktieägaren
Malin

och styrelseordförande

Styrelseledamöter

17.

varför

ägaren föreslival

av

ledamöter.

styrelsen bedörns ha en med hänsyn till bolagets verksarnhet,
och förMllanden

utvecklingsskede

iövrigt

;mdamffienlig

sättning

kompetens,
ledarnöternas
pr%lad av mfögsidighetoch bredd avseende
erfarerföet

och bakgrund.

om jämn könsfördeföfög

ienlighet

mmättnfög

regeffigens

uppn*

Sättnfögen

med vad som frarng;ffi av statens

%a'PO"'Y
Aktieägaren
18.

föreslår

Antalet

Arvode

Styrelsen föresl*

ska väljas till styrelseris ordförande.

revisorer

Styrelsen föreslår
19.

att Bo Lundgren

att antalet revisionsbolag

skavara

ett.

till revisor
att arvode för revisorns

arbete utgår enligt godkänd

räknfög.
20.

Revisor

Styrelsens förslag till nyval av registrerat
tillgängligt
21.

på bolagets webbplats

revisionsbolag

komrner

att h;mas

fönan stämrnan.

BesIutomregföngenspfficiperförbolagmedstatligtägande

Aktieägarenföresliattregerfögens

principerförbolagss:gibolagmed

statligtägande,externrapporteringibolag med statligt%andesamtersättning och andra anstälföingsvillkor

för ledande befattningshavare

statligt ägande, beslutas att gälla för Svensk-Danska
SVEDAB

ibolag

med

Broförbindelsen

AB.
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Övrig information
Års- ochMl1barhetsredovisning,

inklusive

revisions-

bolagss:gsrapport,

berättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 S aktiebolagslagenhålls
tillgängliga

hos bolaget, Stortorget

2020. Handlingarna

är även frffi

bolagets webbplats.

Årsredovisning

;ffistämrnan.
tillgängliga

Malrnö

Denna

och med den 3 april
på

och med sarnrna datumtillgängliga
kornmer

kallelse och fullständiga

på bolagets wföbplats

frfö

25, Malrnö,

att

firu'ias tillgänglig

på

förslag till beslut Mlls

www.svensk-danskabroforbindelsen.se.

2020-03-25

Svensk-Danska

Broförbindelsen

SVEDAB

AB

S'IYRELSEN
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