
















    

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING  
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 
 
Styrelsen i AAK AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. 
 
Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktör och de personer som under den tid 
riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar 
som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att 
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som 
beslutas av bolagsstämman. 
 
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 
AAK:s affärsstrategi finns beskriven på AAK:s hemsida, www.aak.com. 
 
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av 
bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan 
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare 
kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. 
 
I bolaget har inrättats ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner inom AAK-koncernen. Det har beslutats av bolagsstämman och omfattas 
därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om detta program, se AAK:s 
hemsida. 
 
Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets 
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 
 
Formerna av ersättning m.m.  
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast 
kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 
Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om 
exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. 
 
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas 
under en period om ett eller flera år. Den rörliga årliga kontantersättningen får uppgå till 
högst 110 procent av den fasta årliga kontantlönen. 
 
Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning framgår av 
Bilaga. 
 
Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 60 års ålder. För 
verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara 
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. 
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den 
fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, 
innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas 
av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig 
kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande 
kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. 

http://www.aak.com/
camod�
Square
Bilaga 2�



     2(4) 

Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den 
fasta årliga kontantlönen. 
 
Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. 
Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga 
kontantlönen. 
 
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får 
vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, 
varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. 
 
Upphörande av anställning 
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast 
kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga 
ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från 
befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till 
avgångsvederlag. 
 
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utbetalas. 
Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den 
utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. 
Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och 
utbetalas under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara 
högst 12 månader efter anställningens upphörande. 
 
Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m. 
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier 
som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade 
kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar 
bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att 
exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens 
långsiktiga utveckling.  
 
De kriterier som i huvudsak tillämpas är kopplade till utvecklingen av rörelseresultat, 
avkastning på sysselsatt kapital och vinst per aktie. Kriterierna bidrar därmed till 
bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 
 
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning 
avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. 
Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till 
verkställande direktören och övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska 
bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.  
 
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 ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid 
utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. 
 
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda 
styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
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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. Ersättningsutskottet 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. Ersättningsutskottets 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 
de berörs av frågorna.  
 
Frångående av riktlinjerna  
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna 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 ersättningsutskottets uppgifter att 
bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från 
riktlinjerna. 

 
______________________ 

 
Malmö i april 2020 

Styrelsen 
AAK AB (publ) 
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BILAGA TILL STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR 
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

 

Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning 

AAK AB har, vid tiden för årsstämman den 13 maj 2020, inga ersättningsåtaganden som inte 
förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare. 

 



    

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR 
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION 
 
 
Styrelsen i AAK AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 bemyndigar styrelsen att, vid 
ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet 
ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att 
aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § 
första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet 
aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier 
i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.  
 
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa 
finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka 
bolagets kapitalbas och soliditet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var 
tid gällande, bolagsordning. Vid beslut om riktad nyemission ska de nya aktiernas 
teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden 
för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande 
av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga 
för att genomföra emissionerna.  
 
Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören 
utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering 
vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.  
 
Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

______________________ 
 

Malmö i april 2020 
Styrelsen 

AAK AB (publ) 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR 
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÅTERKÖP OCH 
ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER 
 
 
Styrelsen i AAK AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 bemyndigar styrelsen att, under 
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp och 
överlåtelse av egna aktier enligt följande villkor. Återköp får ske av högst så många 
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger två (2) procent av samtliga aktier i 
bolaget. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 
säljkurs. Betalning för återköpta egna aktier ska erläggas kontant. Styrelsen äger besluta 
om övriga villkor för återköpet. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var 
tid motsvarar två (2) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man 
i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska 
kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelser av aktier över 
Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 
Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt 
marknadsvärde. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. 
 
Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets 
kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering 
genom utnyttjande av egna aktier. Återköpta egna aktier kan därvid komma att bli 
föremål för beslut om indragning varvid minskning av aktiekapitalet sker utan 
återbetalning till aktieägarna. 
 
Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

______________________ 
 

Malmö i april 2020 
Styrelsen 

AAK AB (publ) 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV 
BOLAGSORDNINGEN 
 

Styrelsen för AAK AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av 
bolagsordningen i enlighet med nedan för att förtydliga och anpassa bolagsordningen till 
lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till 
följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter. 

§ 1 

Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om 
företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att 
”firma” ersätts med ”företagsnamn”. 

§ 8 

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 8 förtydligas enligt nedan gällande antalet revisorer 
som ska utses av bolagsstämman. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

För granskning av bolagets förvaltning och 
räkenskaper skall bolagsstämman utse högst två 
(2) revisorer eller ett (1) registrerat 
revisionsbolag. 

För granskning av bolagets förvaltning och 
räkenskaper skall bolagsstämman utse lägst 
en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) 
registrerat revisionsbolag. 

§ 10 

En förväntad lagändring under 2020 kommer leda till att nuvarande lydelse i 
bolagsordningen angående rätten att delta i bolagsstämma står i strid med vad som 
anges i lag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens § 10 ändras enligt nedan så 
att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att 
vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna 
på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållanden fem (5) 
vardagar före stämma, dels göra anmälan till 
bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i 
kallelsen till stämman. 

Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag eller 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman. 

 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna 
på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållanden fem (5) 
vardagar före stämma, dels göra anmälan 
anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den 
dag som anges i kallelsen till stämman. 

Sistnämnda Denna dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag eller 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 
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Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 
eller två biträden; dock endast om aktieägare 
till bolaget anmäler antalet biträden på det 
sätt som anges i föregående stycke.  

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 
eller två biträden; dock endast om aktieägare 
till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt 
som anges i föregående stycke. 

§ 12 

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 12 ändras så att hänvisning sker till 
författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. 

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga 1. 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den 
som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig 
nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. 

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

______________________ 

Malmö i april 2020 
Styrelsen 

AAK AB (publ) 

 



Bilaga 1 

BOLAGSORDNING 

för 

AAK AB (publ) 
(org nr 556669–2850) 

 

§ 1 
 

Bolagets företagsnamn är AAK AB (publ). 
 

§ 2 

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö. 
 

§ 3 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag driva 
fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedelsindustrin samt idka annan 
därmed sammanhängande verksamhet. 
 

§ 4 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst trehundramiljoner (300.000.000) kronor och högst 
enmiljardtvåhundramiljoner (1.200.000.000) kronor. 
 

§ 5 
 

Antalet aktier skall vara lägst etthundraåttio miljoner (180.000.000) och högst 
sjuhundratjugo miljoner (720.000.000) 
 

§ 6 
 

Räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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§ 7 
 

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter. 
 

§ 8 
 

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse lägst 
en (1) och högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag. 
 

§ 9 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 
 

§ 10 
 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall anmäla sig till 
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om 
aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående 
stycke. 
 

§ 11 
 

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Karlshamn.  

På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
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7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande   fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

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

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer. 
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden. 
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.  
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 

§ 12 
 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_______________ 

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 13 maj 2020. 


