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Protokoll fört vid årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab),
org nr 556432-9083, Stockholm den 20 april 2017
Närvarande
Aktieägare
Svenska staten
genom Christine Leandersson

Antal aktier

Antal röster

Övriga
Bo Lundgren, styrelseordförande
Jan Olson, styrelseledamot
Kerstin Hessius, styrelseledamot
UlfLundin, vd
Erna Ahlfors, sekreterare
Carl Fogelberg, PwC
Malin Sundvall, LKAB
l §

Bo Lundgren förklarade stämman öppnad.

2§

Bo Lundgren utsågs till ordforande vid stämman.

3§

Ovan angivna närvaroförteckning, som upptar samtliga aktier i bolaget, godkändes
som röstlängd.

4§

T ill protokollförare utsågs Erna Ahlfors.

5§

Till protokolljusterare valdes Bo Lundgren och Christine Leandersson.

6§

Dagordningen godkändes av stämman.

7§

Beslöts att utomstående har närvarorätt på stämman.

8§

Stämman forklarades behörigen sammankallad.

9§

Framlades Svedabs årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport,
revisionsberättelse och hållbarhetsredovisning med granskningsrapport för
verksamhetsåret 2016.

l O§

styrelsens ordforande föredrog kortfattat styrelsearbetet under 20 16, vd höll ett
anförande om Svedabs verksamhet och auktoriserad revisor Carl Fogelberg föredrog
revisionens imiktning och konstaterade att en revisionsberättelse utan avvikelser har
avlämnats.

Il §

a) Den under§ 9 framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.
b) Beslutades att ingen utdelning utgår for räkenskapsåret och att årets resultat och
det balanserade resultatet, tillsammans 845 332 870 kronor, balanseras i ny räkning.
c) Beslöts i enlighet med revi sorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och
l (3)

verkställande direktör ansvarsfrihet for räkenskapsåret 2016.
12 §

a) Styrelsens ordforande redogjorde får ersättningen tillledande befattningshavare
som är i överensstämmelse med Svedabs riktlinjer for anställningsvillkor for ledande
befattningshavare.
b) styrelsens ordfårande meddelande att riktlinjerna for ersättning tillledande
befattningshavare har varit o forändrade under 2016 och att dessa har foljts.
c) Föredrogs revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och noterades att
iakttagelserna överensstämmer med styrelsens redogörelse, bilaga l.

13 §

Stämman beslutade att fastställa styrelsens fårslag om riktlinjer for ersättning till
ledande befattningshavare, bilaga 2, vilka är forenliga med Riktlinjerför
ersättningar och andra anställningsvillkorför ledande befattningshavare i bolag
med statligt ägande, beslutade den 22 december 2016.

14 §

Statens representant presenterade och motiverade forslaget till styrelseledamöter och
styrelseordforande, revisor samt arvodering.

15 §

Beslutades att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem ordinarie
ledamöter och inga suppleanter.

16 §

Stämman beslutade att arvoden for tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå
enligt fo lj ande:
-till ordforanden med 132 000 kr;
- till ordinarie ledamot med 66 000 kr.
Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet, ej heller
t i11 arbetstagatTepresentanter.

17 §

Till ordinarie styrelseledamöter får tiden intill nästa årsstämma utsågs Bo Lundgren,
tillika ordforande, (omval), Jan Olson (omval), Kerstin Hessius (omval), Lars Erik
Fredriksson (omval) och Malin Sundvall (nyval).

18 §

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

19 §

Beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

20 §

Beslutades att for tiden intill slutet av årsstämma 2018 utse PlicewaterhouseCoopers. Revisionsbolaget meddelade att auktoriserad revisor Carl Fogelberg har
utsetts till huvudansvarig revisor.

21 §

Beslutades att bolaget ska tillämpa statens ägarpolicy och riktlinjer for bolag med
statligt ägande.

22 §

a) Beslutades att nominera Bo Lundgren, Jan Olson, Kerstin Hessius och Lars Erik
Fredriksson till styrelseledamöter i Öresundsbrokonsortiet.
b) Ägarrepresentanten Christine Leandersson överlämnade till bolaget Statens
ägarpolicy, dokumentet Rappmiering till Kammarkollegiet med instruktion får
inbetalning av utdelningar och framforde ägarens tack till styrelsen,
fåretagsledningen och bolagets medarbetare for ett väl genomfåti uppdrag under
2016.
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23 §

Stämman avslutades.

·E ma Ahlfors

Justeras

C~uts-k !JJ~~ ~ L c=\-Christine Leandersson

~ctgren
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Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans
riktlinjer om ersättningar tillledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, org.nr 556432-9083
Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
under år 2016 h ar följt de riktlinjer för ersättningar tillledande befattningshavare som fastställts på
årsstämman den 22 april2015 respektive årsstämman den 22 april2016.
Sty1·elsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har
följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar tillledande
befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC l (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt
system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och ti llämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhål lande till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB en ligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vå11 yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under
räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland
annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB under
2016 följt de riktlinjer för ersättningar tillledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 22
april 2015 respektive årsstämman den 22 april 2016.
Malmö den 16 mars 2017
ers AB

Auktoriserad revisor
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Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Sveda b
Svedab ägs till 100 procent av den svenska staten. Svedabs verksamhet skiljer sig från övriga
statliga bolag. Svedab äger och förvaltar 50 procent av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med
det danska moderbolaget A/S Öresund som äger resterande 50 procent. Svedabs dagliga
verksamhet består av ekonomisk koncern- och bolags förvaltning, drift och underhåll av de
svenska landanslutningarna till Öresundsbron samt att upprätthålla ägaransvar för
Öresundsbrokonsortiet i samarbete med A/S Öresund.
Omfattning
Svedab tillämpar regeringens "Riktlinjer för anställningsvillkor och andra anstäl lningsvillkor
för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande" av den 22 december 2016. Dessa
riktlinjer omfattar de personer som under den tid då riktlinjerna gäller ingår i Svedabs ledning
Umfr 8 kap § 51 aktiebolagslagen). Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans
beslut 2017 till dess att nya riktlinjer antas, samt för ändringar som görs i befintliga avtal.
Dessa riktlinjer kan frångås om det finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att dessa
redovisas på erforderligt sätt i efterhand.
Principer och ersättningsformer
Den grundläggande principen är att ersättningen tillledande befattningshavare ska vara rimlig,
präglad av måttfullhet, takbestämd och väl avvägd, samt bidra til l en god etik och
företagskultur. Lönen ska vara konkurrenskraftig men inte löneledande. Detta ska vara
vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Ersättningen tillledande
befattningshavare skall utgöras av fast lön, pension, eventuell bilförmån samt övriga förmåner.
[ngen rörl ig ersättning ska utgå.
Skriftligt beslutsunderlag, som uppvisar Svedabs kostnad, upprättas alltid innan beslut om
enskild ersättning tas.
Fast lön
Den fasta lönen för den ledande befattningshavaren i Svedab ska vara individuell och bestämd
utifrån ett antaljämförbara bolags ersättningar tillledande befattningshavare. Styrelsen är
medveten om att det med hänsyn till den verksamhet Svedab bedriver är svårt att hitta jämförbara bolag. Styrelsen noterar att det såvitt gäller Svedabs vd ligger i bedömningsunderlaget att
den fasta ersättningen måste sättas så att den attraherar en person med bred samhällskompetens.
Svedabs styrelse noterar även att Svedabs vd, förutom de löpande arbetsuppgifter som normalt
sett ankommer på en vd, också måste hantera en betydande ekonomisk risk. Samtidigt bör även
bemanningsfrågorna vägas in i lönesättningen av vd eftersom även dessa utgör en betydande
risk då det gäller att upprätthålla bolagets operativa verksamhet, då den nuvarande
organisationen är bemannad med minsta möjliga antal medarbetare.
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Pension
Pensionering sker det år vd fyller 65. Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara
avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Övriga förmåner
Svedabs icke monetära förmåner, t ex förmånsbil, extra sjukförsäkring, företagshälsovård, kan
utgå tillledande befattningshavare. Det samlade värdet av de övriga förmånerna skall utgöra en
mindre del av den totala ersättningen.

Villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag
Uppsägningstiden för ledande befattningshavare får högst uppgå till 6 månader. Under
uppsägningstiden utgår anställningsförmåner på oförändrat sätt. Vid uppsägning från Svedabs
sida kan därvid ett avgångsvederlag utgå motsvarande högst 12 gånger den ledande
befattningshavarens, vid uppsägningstidpunkten, fasta månadslön utan tillägg och förmåner.
A v gångsvederlaget utbetalas månadsvis och får inte vara vare sig pensions- eller
semesterlönegrundande. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till avtalad pensionsålder,
dock längst till65 års ålder. För den händelse den ledande befattningshavaren under den period
uppsägnings lön eller avgångsvederlag utbetalas tillträder en ny tjänst, annat avlönat up pdrag
eller erhåller ersättning från näringsverksamhet, sker avräkning mot den nya lönen.

Hur frågor om ersättning tillledande befattningshavare bereds och beslutas
Styrelsen beslutar om ersättning till vd och i förekommande fall andra ledande
befattningshavare, med beaktande av stämmans antagna riktlinjer, varigenom det säkerställ s att
ersättningen ryms inom riktlinjerna.

Redovisning
Styrelsen ska inför årsstämman redovisa och utvärdera ersättningar till de ledande
befattningshavarna, på motsvarande sätt som aktiemarknadsbolag i Sverige. Därutöver ska
ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med
avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Styrelsens ordförande skall vid
årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de
förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Svedabs revisor skalllämna ett
yttrande rörande ersättningarna. Detta yttrande skall finnas på Svedabs webbplats.
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