










Bilaga 2

Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet 
genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
(punkt 12)

Styrelsen för Boliden AB (”bolaget”) föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 31.892.000 
kronor genom indragning av 15.946.000 egna aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. 
Vidare föreslår styrelsen, för att kunna genomföra dessa åtgärder på ett enkelt och tidseffektivt 
sätt, att bolagets aktiekapital ökas med 31.892.000 kronor genom fondemission. I anledning 
härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 31.892.000 
kronor. Minskningen skall genomföras genom indragning av 15.946.000 aktier, envar aktie med 
ett kvotvärde om 2 kronor. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med 
bemyndigande av årsstämman 2007. 

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fond att användas enligt beslut av 
bolagsstämman.

Efter det att beslutet om minskning verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 
547.022.338 kronor, fördelat på totalt 273.511.169 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 
kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att 
påverkas.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra 
följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier enligt denna 
punkt A kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, 
eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten B nedan. Sammantaget 
medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. 
Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital 
och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i det föregående stycket 
och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkten B nedan.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 
31.892.000 kronor till 578.914.338 kronor genom en överföring av 31.892.000 kronor från 
bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen.

Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till 
sammanlagt 273.511.169, envar aktie med ett kvotvärde om ca 2,117 kronor. 



Årsstämmans beslut enligt punkterna A – B ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För 
giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör 
bemyndigas att vidta de mindre justeringar i besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband 
med registreringen vid Bolagsverket och vid VPC AB.
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Bilaga 3

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen 

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt åtta ledande befattningshavare. 
Styrelsen lämnar följande förslag till riktlinjer för ersättning mm. 

Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig 
ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till 
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 
50 % av den fasta lönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning 
från bolagets sida skall i normalfallet en uppsägningstid om sex till tolv månader gälla och vid 
uppsägning från den enskilde tre till sex månader. Eventuellt avgångsvederlag bör inte 
överstiga 18 månadslöner och endast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. 
Pensionsförmåner skall vara förmåns- eller premiebestämda, eller en kombination därav, och 
ge befattningshavaren rätt till pension från lägst 60 års ålder. Den rörliga ersättningen skall 
inte vara pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till 
verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för 
ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören 
ersättning med mera till koncernledningen.
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