
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna 
i Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549,  
fredagen den 29 april 2022 i Göteborg 

 

1. Stämmans öppnande 

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Eva Elmstedt. 

Noterades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, inne-
bärande att deltagande vid årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.  

Antecknades att det uppdragits åt chefsjuristen Carin Wiberg att föra protokoll vid 
stämman. 

Antecknades vidare att kallelsen till årsstämman bifogas som bilaga 1, och det post-
röstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som bilaga 2. 

2. Val av ordförande vid stämman 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Eva Elmstedt till ordfö-
rande vid stämman. 

3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet  

Beslutades att välja Karin Dennford från JCE Group och Peter Trigarszky till juste-
ringspersoner, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Det noterades att 
justeringspersonernas uppdrag, utöver justering av protokollet, även innefattar 
kontroll av röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i proto-
kollet. 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Godkändes den i bilaga 3 intagna förteckningen över deltagande aktieägare att gälla 
som röstlängd vid stämman. 

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som 
omfattas av poströster, bifogas som bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som 
anges i 26 § ovan angivna lag.  

5. Godkännande av dagordning 

Godkändes förslaget till dagordning, inkluderat i bilaga 1, som dagordning för stäm-
man. 



6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad  

Antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 
mars 2022 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan 22 mars 2022. An-
tecknades vidare att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 25 
mars 2022.  

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad. 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovis-
ningen och koncernrevisionsberättelsen  

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021, revisionsbe-
rättelsen och koncernrevisionsberättelsen för samma tid samt revisorns yttrande 
enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades genom att handlingarna hållits till-
gängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor. 

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen 

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresul-
taträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. 

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
samt avstämningsdag för utdelning 

Framlades styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.  

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 4,00 kronor 
per aktie och att övriga till stämmans förfogande stående vinstmedel ska överföras i 
ny räkning. Totalt kommer vinstutdelningen uppgå till 72 450 136 kronor (förutsatt 
att inget innehav av egna aktier finns). 

Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den 3 maj 2022 
som avstämningsdag för utdelning. Noterades att utdelning beräknas utbetalas ge-
nom Euroclear Sweden ABs försorg den 6 maj 2022.  

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i 
beslutet.  

11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem 
stämmovalda ledamöter utan suppleanter. 



12. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat 
revisionsbolag som revisor.  

13. Fastställande av arvode åt styrelsen  

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå 
med sammanlagt 1 830 000 kronor, varav 650 000 kronor till styrelsens ordförande 
och 295 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot, samt att särskilt ar-
vode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott.  

14. Fastställande av arvode åt revisorer 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode åt bolagets revisorer 
ska utgå enligt godkänd räkning. 

15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för ti-
den intill dess nästa årsstämma hållits, välja Carl Backman, Carsten Browall, Eva 
Elmstedt, Jeanette Reuterskiöld samt Karl Thedéen (samtliga omval). 

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Eva Elmstedt 
(omval) till styrelsens ordförande. 

Antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra 
bolag funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 22 mars 2022.  

16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa års-
stämma hållits, att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag 
som revisor (omval).  

Antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Andreas Mast kommer att 
vara huvudansvarig revisor. 

17. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport 

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport, bilaga 5. 

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättnings-
rapport i enlighet med bilaga 5.   

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta 
om nyemission av aktier, bilaga 6. 



Beslutades, enhälligt, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 
aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.  

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av 
egna aktier 

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta 
om förvärv och överlåtelse av egna aktier, bilaga 7, samt styrelsens yttrande enligt 
19 kap. 22 § aktiebolagslagen.  

Beslutades, enhälligt, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av 
egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7 punkt A.  

Beslutades vidare, enhälligt, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlå-
telse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7 punkt B. 

20. Stämmans avslutande  

Stämman förklarades avslutad. 

 

___________________ 
(signatursida följer) 

  



 

Vid protokollet: 

 

Carin Wiberg  

 

Justeras: 

 

Eva Elmstedt   Peter Trigarszky   Karin Dennford 
(ordförande)  



 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL)  

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, med säte i Göteborg, kallas 
till årsstämma fredagen den 29 april 2022. 

INFORMATION OM ÅRSSTÄMMAN  

Bolaget har beslutat att genomföra årsstämman för 2022 enbart genom poströstning 
med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor vilken trädde i kraft den 1 mars 
2022. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud 
kommer därför inte äga rum. Information om de vid årsstämman fattade besluten 
offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är 
slutligt sammanställt.  

Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets 
hemsida i samband med årsstämmans genomförande. 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN 

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har aktieägare som: 

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
för bolaget per torsdagen den 21 april 2022,  

- dels genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken 
”Poströstning” nedan så att poströstningsformuläret är bolaget tillhanda 
senast torsdagen den 28 april 2022.  

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för 
årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av 
personuppgifter.  

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta 
registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i 
framställningen av aktieboken per den 21 april 2022. Sådan registrering kan vara 
tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt 
förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. 
Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 25 april 2022 
kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 

 

Bilaga 1



 

POSTRÖSTNING  

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på 
förhand, s.k. poströstning enligt 22 § 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 www.semcon.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till 
stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Semcon tillhanda senast torsdagen den 
28 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Semcon AB, att. 
Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och 
ska då skickas till annika.tedenhag@semcon.com. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Aktieägaren 
får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker 
är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.  

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.  

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER 

I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är stamaktier. 
Bolaget innehar per dagen för kallelsen 549 002 egna aktier. Bolaget får inte 
rösta för egna aktier.  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen  
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda 

balansräkningen  
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören 
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
11. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat 

revisionsbolag 
12. Fastställande av arvode åt styrelsen 
13. Fastställande av arvode åt revisorer 
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella 

styrelsesuppleanter 
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat 

revisionsbolag 



 

16. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
18. A) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna 

aktier,  
B) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna 
aktier 

19. Stämmans avslutande  

  



 

BESLUTSFÖRSLAG 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman  

Valberedningen, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2019 
och som gäller tills vidare, utgörs av Karin Dennford (JCE Group Aktiebolag) 
ordförande i valberedningen, Mats Andersson (Nordea Investment Funds), Johan 
Hagberg och styrelsens ordförande Eva Elmstedt (adjungerad ledamot), vilka 
tillsammans per den sista augusti 2021 representerade cirka 38,9 procent av 
röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen föreslår styrelsens 
ordförande Eva Elmstedt som ordförande vid stämman, eller, vid förhinder för 
henne, den som valberedningen i stället anvisar. 

Punkt 2 – Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet 

Styrelsen föreslår att Karin Dennford samt Peter Trigarszky, eller vid förhinder, 
den eller de som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande 
justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet 
från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 
förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman. 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås godkänd av årsstämman är den röstlängd som upprättats 
av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och 
kontrollerats av justeringspersonerna och tillstyrkts av justeringspersonerna. 

Punkt 8 – Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 

Styrelsen föreslår att en vinstutdelning på 4 kronor per aktie ska utgå och att 
övriga till stämmans förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning. 
Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 maj 2022. Om stämman beslutar 
enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 
2022.  
 
Punkt 10 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda 
styrelseledamöter utan suppleanter.  

Punkt 11 – Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat 
revisionsbolag 

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. 

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelsen 

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt arvode om 1 830 000 kronor (tidigare 
1 785 000 kronor) ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav  
650 000 kronor (tidigare 625 000 kronor) till styrelsens ordförande och 295 000 
kronor (tidigare 290 000 kronor) till respektive övrig stämmovald ledamot. 



 

Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i 
styrelsens eventuella kommittéer/utskott. 

Punkt 13 – Fastställande av arvode åt revisorer 

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget 
godkänd räkning. 

Punkt 14 – Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella 
styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslår omval av Carl Backman, Carsten Browall, Eva Elmstedt, 
Karl Thedéen och Jeanette Reuterskiöld som styrelseledamöter för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma.  

Valberedningen föreslår omval av Eva Elmstedt som styrelseordförande.   

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets 
webbplats, www.semcon.com.  

De föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till 
bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget förutom Carl Backman som 
inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare då han är vd i ett 
företag som är en större aktieägare i bolaget. Valberedningens motiverade 
yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna 
styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.semcon.com. Yttrandet 
innehåller även en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.  

Punkt 15 – Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat 
revisionsbolag 

Vid årsstämman 2021 valdes Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för 
tiden intill slutet av årsstämman 2022. Valberedningen föreslår omval av det 
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag intill slutet av nästa 
årsstämma, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från 
styrelsen.  

Punkt 16 – Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen 
framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021. 

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 
aktier  

Motivet till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel 
möjlighet att erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del 
därav. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma 



 

bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av 
stamaktier i bolaget på följande villkor:  

1) Nyemission får endast ske för att möjliggöra användandet av stamaktier i 
bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. 

2) Nyemission ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
3) Nyemission får ske av sammanlagt högst 1 811 253 stamaktier i bolaget. 
4) Teckningskursen per aktie ska motsvara stamaktiens bedömda marknadsvärde i 

anslutning till nyemissionen. 
5) Betalning för tecknade stamaktier i bolaget ska erläggas med 

apportegendom. 
6) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för nyemissionerna.  

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster i bolaget 
öka med 1 811 253, vilket motsvarar en utspädning om ca tio procent av nuvarande 
aktier och röster.  

Förslaget är identiskt med föregående års lämnat bemyndigande från årsstämman.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar 
i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det 
och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet. 

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier 

Motivet till förslagen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel 
möjlighet att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka 
aktievärdet och (ii) erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet 
eller del därav. 

A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga 
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i 
bolaget på följande villkor:  

1) Förvärv får ske endast i syfte att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur 
och (ii) möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid 
förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. 

2) Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat 
förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget. 

3) Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget 
att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i 
bolaget. 

4) Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid 
var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det 



 

fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av 
bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per 
aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande 
volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske 
till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i 
bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent. 

5) Betalning för förvärvade stamaktier ska erläggas kontant. 
6) Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk 

iakttas. 
7) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven. 

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga 
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande 
villkor: 

1) Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid 
vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. 

2) Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i 
bolaget som bolaget innehar. 

3) Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens 
bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen. 

4) Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom. 
5) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna. 

 

Särskilda majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkterna 17 och 18 krävs att förslagen biträds av en 
majoritet om minst två tredjedelar av såväl de vid stämman angivna rösterna som 
de vid stämman företrädda aktierna.  

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och 
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman 
lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett 
ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av 
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande 
till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post 
till Semcon AB, att. Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, eller via e-post till 
annika.tedenhag@semcon.com senast den 19 april 2022. Upplysningarna lämnas genom 
att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.semcon.com senast 
den 24 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare 
som så begärt och som uppgivit sin adress. 



 

REDOVISNINGSHANDLINGAR OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M. 

Årsredovisningen med revisionsberättelse för 2021, revisorsyttrande enligt 8 
kap. 54 § aktiebolagslagen, valberedningens fullständiga förslag och motiverande 
yttrande, styrelsens fullständiga förslag, ersättningsrapporten och styrelsens 
yttrande enligt 18 kap. 4 § samt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängliga 
på bolagets hemsida, www.semcon.com. De hålls också tillgängliga hos bolaget på 
ovanstående adress och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och 
uppger sin adress. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf   

   

_______________________________ 

Styrelsen för Semcon AB (publ) 
Göteborg i mars 2022 



 

 

AANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL) DEN 29 APRIL 
2022 OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undan-
tag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.  

Komplett formulär ska vara Semcon AB (publ) (”Bolaget” eller ”Semcon”) 
tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022.  

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för 
aktieägarens samtliga aktier i Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549 
vid årsstämma den 29 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som 
framgår av markerade svarsalternativ nedan.  

Aktieägare 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 över-
ensstämmer med originalet och inte är återkallad. 

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren som ska 
underteckna nedan tabell vid Namnteckning. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) 
för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställfö-
reträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna. 

 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande

 

Telefonnummer E-post 
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För att poströsta, gör så här: 

 Fyll i uppgifter ovan. 
 Markera valda svarsalternativ nedan. 
 Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till 

Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg. Ifyllt och un-
dertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då 
skickas till annika.tedenhag@semcon.com. 

 Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas for-
muläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registre-
ringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

 Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregi-
strerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. 
Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman 

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 av-
stå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formu-
läret 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 beak-
tas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade for-
muläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast 
det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullstän-
digt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avse-
ende. 

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshand-
lingar, ska vara Semcon tillhanda senast torsdagen den 28 april 2022. 
Förhandsröst kan återkallas fram till och med 28 april 2022 genom att 
kontakta Semcon via e-post annika.tedenhag@semcon.com. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag 
på Bolagets webbplats, www.semcon.com.  

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.  
 



 

 

ÅÅRSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL) FREDAGEN DEN 29 APRIL 2022 

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de 
framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.  

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd 
som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och in-
komna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna. 

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röst-
längden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokol-
let. 

(Svarsalternativen finns på nästa sida) 

 
  



 

 

Beslutsförslag

Punkt 1  
Val av ordförande vid stämman: Eva Elmstedt eller, vid hennes förhinder,  
den som valberedningen istället anvisar         
                                                                                                                Ja       Nej   

Punkt 2 
Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet: 

Val av Karin Dennford, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar 

                                                                                                                         Ja Nej   

Val av Peter Trigarszky, eller vid förhinder, den som styrelsen istället  
anvisar 

                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 3  
Upprättande och godkännande av röstlängd 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 4 
Godkännande av dagordning 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 5 
Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 7 
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt  
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 8 
Beslut disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
 
                                                                                                                         Ja Nej   



 

 

Punkt 9 
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: 
 

Eva Elmstedt  
(styrelseordförande)

Ja Nej

Carl Backman  
(styrelseledamot) 
                                                                                                                         Ja Nej   

Carsten Browall 
(styrelseledamot) 

                                                                                                                         Ja Nej   

Karl Thedéen 
(styrelseledamot) 
                                                                                                                         Ja Nej   

Jeanette Reuterskiöld 
(styrelseledamot) 
                                                                                                                         Ja Nej   

Lars-Ove Jansson 
(styrelseledamot, arbetstagarrepresentant) 
                                                                                                                         Ja Nej   

Maria Svedinger Andersson 
(styrelseledamot, arbetstagarrepresentant) 

                                                                                                                         Ja Nej   

Mats Sällberg 
(styrelseledamot, arbetstagarrepresentant) 
                                                                                                                         Ja Nej   

Markus Granlund 
(verkställande direktör) 

Ja Nej



 

 

Tore Bertilsson  
(f.d. styrelseledamot och ordförande, utträdde 10 maj 2021) 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 10  
Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  

Ja Nej

Punkt 11 
Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat  
revisionsbolag 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 12  
Fastställande av arvoden åt styrelsen 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 13 
Fastställande av arvode åt revisorer 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 14 
Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella  
styrelsesuppleanter: 
 

Val av styrelseledamöter: 

Carl Backman 
Ja Nej

Carsten Browall  

                                                                                                                         Ja Nej   

Eva Elmstedt 
                                                                                                                         Ja Nej   

Karl Thedéen 
                                                                                                                         Ja Nej   



 

 

Jeanette Reuterskiöld 
                                                                                                                         Ja Nej   

Val av styrelseordförande: 

Eva Elmstedt som ordförande 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 15 
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat  
revisionsbolag 

Ja Nej

Punkt 16  
Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 17 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 18 (A)  
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 
                                                                                                                         Ja Nej   

Punkt 18 (B)  
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier  
                                                                                                                         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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Semcon AB (publ)

Poströster - slutredovisning 26 § (2022:121) C - 1/10 röster STAM - 1 röst Totalt
Företrädda aktier vid AGM    0  7 643 041  7 643 041
Företrädda röster vid AGM    0,0  7 643 041,0  7 643 041,0

Aktier i bolaget    0  18 112 534  18 112 534

Röster Aktier
Agendapunkt För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot

1 Val av ordförande vid årsstämman, Eva Elmstedt, eller vid hennes förhinder, den som valberedningen i stället anvisar

 7 635 114,0    0,0   7 927,0  7 635 114    0   7 927 99,896% 0,000%

2 Val av två justeringspersoner - Karin Dennford eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar

Val av Karin Dennford, eller vid förhinder den som styrelsen utser

 7 635 114,0    0,0   7 927,0  7 635 114    0   7 927 99,896% 0,000%

Val av Peter Trigarszky, eller vid förhinder den som styrelsen utser

 7 635 114,0    0,0   7 927,0  7 635 114    0   7 927 99,896% 0,000%

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

 7 635 114,0    0,0   7 927,0  7 635 114    0   7 927 99,896% 0,000%

4 Godkännande av dagordning

 7 635 114,0    0,0   7 927,0  7 635 114    0   7 927 99,896% 0,000%

5 Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

 7 635 114,0    0,0   7 927,0  7 635 114    0   7 927 99,896% 0,000%

7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

8 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut om ansvarsfrihet åt Eva Elmstedt (styrelsens ordförande)

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot Carl Backman 

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot Carsten Browall

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot Karl Thedéen 

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot Jeanette Reuterskiöld

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot Lars-Ove Jansson (arbetstagarrepresentant) 

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot Maria Svedinger Andersson (arbetstagarrepresentant)

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot Mats Sällberg (arbetstagarrepresentant) 

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören Markus Granlund 

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Beslut om ansvarsfrihet åt tidigare styrelseledamoten och ordföranden Tore Bertilsson

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

10 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

11 Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

 7 477 057,0   165 984,0    0,0  7 477 057   165 984    0 97,828% 2,172%

12 Fastställande av arvoden åt styrelsen

 7 638 947,0   4 094,0    0,0  7 638 947   4 094    0 99,946% 0,054%

13 Fastställande av arvoden åt revisor

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041,0    0    0 100,000% 0,000%

14 Val av styrelseledamöter - Carl Backman (valberedningens förslag)

 7 477 057,0   165 984,0    0,0  7 477 057   165 984    0 97,828% 2,172%

Val av styrelseledamöter - Carsten Browall (valberedningens förslag)

 7 635 114,0   7 927,0  7 635 114   7 927    0 99,896% 0,104%

Val av styrelseledamöter - Eva Elmstedt (valberedningens förslag)

 7 639 208,0   3 833,0    0,0  7 639 208   3 833    0 99,950% 0,050%

Val av styrelseledamöter - Karl Thedéen (valberedningens förslag)

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Val av styrelseledamöter - Jeanette Reuterskiöld (valberedningens förslag)

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

Val av styrelseordförande - Eva Elmstedt (valberedningens förslag)

 7 639 208,0   3 833,0    0,0  7 639 208   3 833    0 99,950% 0,050%

15 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

16 Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%
18(A) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%
18(B) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier 

 7 643 041,0    0,0    0,0  7 643 041    0    0 100,000% 0,000%

% aktiekapitalet
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SEMCON AB (PUBL) ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 

RÄKENSKAPSÅRET 2021  

INTRODUKTION 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare för Semcon AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades 
under räkenskapsåret 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning 
till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående 
aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i 
enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om 
ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i 
not 9 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 77-78 i årsredovisningen för 
2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 115-116 i årsredovisningen för 2021. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av 
årsstämman och redovisas i not 9 på sidan 77 i årsredovisningen för 2021. Utöver 
styrelsearvode har styrelsens ordförande erhållit en ersättning om 75 kSEK för 
konsulttjänster utanför ordinarie styrelsearbete. Koncernen har ingen vice 
verkställande direktör som omfattas av denna rapport. 

UTVECKLING UNDER 2021  

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin 
redogörelse på sidan 8–9 i årsredovisningen 2021. 

KONCERNENS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av koncernens affärsstrategi 
och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är 
att koncernen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs 
att koncernen kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Koncernens 
ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en 
konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska 
ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av 
följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner 
och andra förmåner.  

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 75 procent av den sammanlagda 
fasta kontantlönen under året som mätperioden avser. Vidare ska den rörliga 
kontantersättningen vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. De kan 
utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål, exempelvis 
kriterier knutna till rörelseresultat, kassaflöde, avkastning på sysselsatt 
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kapital eller hållbarhetsmål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar 
koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, 
genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja 
befattningshavarens långsiktiga utveckling. 

Riktlinjerna finns på sidorna 54-55 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 
2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. 
Styrelsen har under 2021 utnyttjat sin rätt att frångå riktlinjerna vad gäller 
maximal rörlig kontantersättning. Avvikelsen avser ingångna bonusavtal relaterade 
till separationen och en eventuell börsnotering av affärsområdet Product 
Information. Ingångna bonusavtal, tillsammans med ordinarie bonusavtal, innebär 
att rörliga kontantersättningar för fyra ledande befattningshavare maximalt kan 
uppgå till 81-106 procent av den sammanlagda fasta lönen. Inga avvikelser har 
gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att 
fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av 
riktlinjerna finns tillgänglig på www.semcon.com. Ingen ersättning har krävts 
tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har 
bolagets årsstämmor tidigare år beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade 
program. 

TABELL 1 – TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN UNDER 2021 (KSEK) 

Befattningshavarens 
namn (position) 

1 
Fast ersättning 

2 
Rörlig ersättning 

3 4 5 

Grundlön* Förmåner** Ettårig Flerårig*** Pensionskostnad Totalersättning Andelen fast resp. rörlig 
ersättning**** 

Markus Granlund, 
VD 

3  794  99 2 790 2 619 2 305 11 607 45/55 

 

* Inklusive semesterersättning om 74 kSEK 

** Förmåner avseende tjänstebil och sjukvårdsförmåner 

*** Avser tilldelade aktier under året till börskursen vid tilldelningstillfället avseende Prestationsrelaterat 

Aktiesparprogram 2017 och 2018   

**** Pensionskostnader (kolumn 3), är premiebestämd och har till den delen som avser grundlön redovisats som fast 

ersättning 

AKTIEBASERAD ERSÄTTNING  

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram 

Bolaget har infört tre långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Semconkoncernen 
(”Prestationsrelaterat aktiesparprogram 2017”, ”Prestationsrelaterat 
aktiesparprogram 2018” samt ” Prestationsbaserat aktiespararprogam 2021”). För 
att få delta i programmen krävs att deltagarna investerar i aktier. Anställda som 
deltar i programmen kan spara ett belopp motsvarande maximalt 10 procent av fast 
bruttolön för köp av stamaktier på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod 
från det att programmet implementerades (”Sparaktier”). Om de köpta Sparaktierna 
behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och om 
anställningen inom koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den 



 

anställda vederlagsfritt att av koncernen tilldelas ett motsvarande antal 
stamaktier (”Matchningsaktier”) samt – förutsatt att prestationskraven uppfyllts 
– ytterligare 2-4 stamaktier (”Prestationsaktier”). För prestationsmatchning 
krävs att vissa mål uppfylls:  

För programmet 2017 krävs att Semcons genomsnittliga årliga 
procentuella ökning av EPS ska mellan 2016 och 2019 vara minst 5 
procent. Linjär ökning av matchning av Prestationsaktier om den 
genomsnittliga årliga ökningen av EPS är mellan 5 och 20 procent. 
Basvärdet för beräkningen av ökningen av EPS ska utgöras av EPS för 
2016. Maximalt antal Prestationsaktier kommer att tilldelas om den 
genomsnittliga ökningen av EPS är lika med eller över 20 procent. Ingen 
tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske om den genomsnittliga 
årliga ökningen av EPS är lika med eller mindre än 5 procent. 
Matchningen av Prestationsaktier vid en genomsnittlig årlig ökning av 
EPS mellan 5 och 20 procent ska vara linjär. 

För programmet 2018 krävs prestationsvillkoren för 2018: Semcons 
genomsnittliga årliga procentuella ökning av EPS ska mellan 2017 och 
2020 vara minst 5 procent. Basvärdet för beräkningen av ökningen av EPS 
ska utgöras av EPS för 2017. Maximalt antal Prestationsaktier kommer 
att tilldelas om den genomsnittliga ökningen av EPS är lika med eller 
över 20 procent. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske 
om den genomsnittliga årliga ökningen av EPS är lika med eller mindre 
än 5 procent. Matchningen av Prestationsaktier vid en genomsnittlig 
årlig ökning av EPS mellan 5 och 20 procent ska vara linjär. 

Programmet 2021 bygger på följande tre prestationskriterier:  

(i) genomsnittlig årlig försäljningstillväxt mellan 2021-2023, 
varav miniminivån 7,5 procent innebär ingen tilldelning av 
Prestationsaktier och maxnivån 15 procent innebär maximal 
tilldelning av Prestationsaktier (relativ viktning 25 procent); 
 

(ii) genomsnittlig årlig EBITA-marginal mellan 2021-2023, varav 
miniminivån 8 procent innebär ingen tilldelning av 
Prestationsaktier och maxnivån 12 procent innebär maximal 
tilldelning av Prestationsaktier (relativ viktning 25 procent); 
samt  
 

(iii) relativ totalavkastning på bolagets aktier jämfört med av 
bolagets styrelse utsedd referensgrupp för 2021-2023, varav 
mininivån är medianen för referensgruppens totalavkastning 
(ingen tilldelning av Prestationsaktier) och maxnivån är 10 
procent över medianen för referensgruppens totalavkastning, 
vilket innebär att maximalt antal Prestationsaktier tilldelas 
(relativ viktning 50 procent) om totalavkastningen för bolagets 



 

aktie inklusive eventuell utdelning och aktiekursutveckling är 
10 procent över medianen för Referensgruppens totalavkastning. 

Matchningen av Prestationsaktier ska vara linjär mellan den miniminivå och den 
maxnivå som anges för varje prestationskategori ovan. 

För mer information om programmen, vänligen se not 9 i årsredovisningen 2021. 
Koncernens VD har deltagit i programmen, se mer information i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 – Prestationsrelaterat Aktiesparprogram (verkställande direktören)  

Befattnings-
havarens namn 

(position) 

 
Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen 

 
Information för det rapporterade räkenskapsåret* 

1 
Programmets 

namn 

2 
Prestationsperiod 

(Prestationskravet EPS** 
samt 3 kriterier***) 

3 
Datum för tilldelning 
Av Matchning- och 
Prestationsaktier 

 
4 

Utgång av inlåsningsperiod  
 5 

Tilldelade Matchnings- och 
Prestationsaktier tidigare år 

6 
Tilldelade 

Matchnings- och 
Prestationsaktier under 

2021 

7 
Intjänade*** att tilldelas 

2022 

8  
Intjänade*** att tilldelas 

2023 

9 
Föremål för 

prestationsvillkor 

  
 

Markus 
Granlund, VD 

2017 2017-2019  nov 2020 – juli 
2021 

 
nov 2020-juli 

2021 
 6 956 19 314 - - EPS** 

  

2018 2018-2020  nov 2021 – juli 
2022 

 
nov 2021 – juli 

2022 
 - 4 949 13 819 - EPS** 

  

2021 2021-2023 okt 2024 – juli 
2025 

 okt 2024 – juli 
2025 

 - - - - 3 kriterier***   

 

Totalt 
 
 
 
 

      6 956 24 263 13 819 - 
   

* Aktier som den verkställande direktören har investerat för att bli berättigad att delta i programmen, Sparaktier, inkluderas inte i tabellen. 

**Prestationsvillkoren för 2017: Semcons gemensnittliga årliga procentuella ökning av vinst per aktie (”EPS”) ska mellan 2016 och 2019 vara minst 

5 procent. Basvärdet för beräkningen av ökningen av EPS ska utgöras av EPS för 2016. Maximalt antal Prestationsaktier kommer att tilldelas om den 

genomsnittliga ökningen av EPS är lika med eller över 20 procent. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske om den genomsnittliga 

årliga ökningen av EPS är lika med eller mindre än 5 procent. Matchningen av Prestationsaktier vid en genomsnittlig årlig ökning av EPS mellan 5 

och 20 procent ska vara linjär. 

Prestationsvillkoren för 2018: Semcons genomsnittliga årliga procentuella ökning av vinst per aktie (”EPS”) ska mellan 2017 och 2020 vara minst 5 

procent. Basvärdet för beräkningen av ökningen av EPS ska utgöras av EPS för 2017. Maximalt antal Prestationsaktier kommer att tilldelas om den 

genomsnittliga ökningen av EPS är lika med eller över 20 procent. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske om den genomsnittliga 

årliga ökningen av EPS är lika med eller mindre än 5 procent. Matchningen av Prestationsaktier vid en genomsnittlig årlig ökning av EPS mellan 5 

och 20 procent ska vara linjär. 

***Prestationsvillkoren för 2021: Baseras på 3 olika Prestationskriterier under räkenskapsåren 2021-2023 bestående av genomsnittlig årlig 

försäljningstillväxt för Semconkoncernen (”Tillväxt”), genomsnittlig årlig EBITA-marginal för Semconkoncernen (”EBITA-marginal”) samt relativ 

totalavkastning på Semcon AB:s aktier jämfört med av bolagets styrelse utsedd referensgrupp (”Avkastning”). Maximal tilldelning av 

Prestationsaktier kommer ske om Tillväxt är lika med eller över 15 procent (relativ viktning 25 procent), om EBITA-Marginal är lika med eller över 

12 procent (relativ viktning 25 procent) och om Avkastning är 10 procent över medianen för referensgruppens totalavkastning (relativ viktning 50 

procent). Ingen tilldelning av Prestationsaktier kommer ske om Tillväxt är lika med eller lägre än 7,5 procent, EBITA-Marginal är lika med eller 

lägre än 8 procent och Avkastning understiger eller är lika med medianen av referensgruppens totalavkastning. Matchningen av Prestationsaktier 

ska, mellan mini- och maxnivå för respektive Prestationsvillkor, vara linjär. 

**** Intjänade aktier att tilldelas förutsätter att Markus Granlund fortfarande är anställd vid tilldelningstillfället. 

TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIUM  

Prestationskriteriet för den verkställande direktörens rörliga ersättning har 
valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som 



 

ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriteriet har de 
strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 
beaktats.  

Tabell 3(a) – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade 
räkenskapsåret: rörlig kontantersättning  

Befattnings-
havarens namn 

(position) 

1 
Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten 

2 
Relativ viktning av prestationskriterier 

3 
a) Uppmätt prestation och 

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall 

Markus 
Granlund  

(VD) 

Koncernens rörelseresultat 2021 100 % a) 100 % 
b) 2 790 kSEK  

 
Tabell 3(b) – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade 
räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning  

Befattnings-
havarens namn 

(position) 

Programmets namn 1 
Beskrivning av kriterier hänförliga till 

ersättningskomponenten  

2 
Relativ viktning av prestationskriterier 

3 
a) Uppmätt prestation och 

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall* 

Markus 
Granlund  

(VD) 

Aktiesparprogram 2017 
 
 

Aktiesparprogram 2018 
 
 

Aktiesparprogram 2021** 

Genomsnittlig vinst per aktie 2017-2019  100 % a) 84 % 
b) 26 269 aktier 

Genomsnittlig vinst per aktie 2018-2020 100 % a) 57 % 
b) 18 768 aktier 

(i) Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt 
2021-2023  
(ii) Genomsnittlig årlig EBITA-marginal 
2021-2023 

(iii) Relativ totalavkastning på bolagets 
aktier jämfört med referensgrupp 

(i) 25 % 
(ii) 25 % 
(iii) 50 % 

a) – 
b) – 

   

*Faktisk tilldelning av aktierna som nämns under (b) i sektion 3 avser tilldelning under åren 2020-2021 respektive 2021-2022.  

** Mätperioden för fastställande av uppfyllnad av prestationskriterierna har inte löpt ut avseende Aktiesparprogram 2021.  

 

 

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT 

Tabell 4 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under det senaste 
rapporterade räkenskapsåret (kSEK) 

 2021 vs 2020 2020 vs 2019 År 2021 År 2020 År 2019 

Ersättning till 
verkställande direktören 
(Markus Granlund) 

132,2 % - 22,7 % 11 607 4 999 6 470 

Koncernens 
rörelseresultat  

34,7 % - 8,3 % 175 100 130 000 141 800 

Genomsnittlig ersättning 
baserat på antalet 
heltidsekvivalenter 
anställda* i 
koncernbolagen** 

3,5 % 0,2 % 449 434 433 

* Exklusive medlemmar i koncernledningen 

** Jämförelse görs gentemot anställda i samtliga koncernbolag då koncernens nyckelfunktioner återfinns i fler bolag än moderbolaget.  
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