


• Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om att:  
 

a)  anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget, 
b)  uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision, 
c)  resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att 

rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen, 
d)  anta en vision om absolut jämställdhet mellan män och kvinnor på samtliga nivåer inom 

bolaget,  
e)  uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga 

även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som 
etnicitetsområdet, 

f)  årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den 
tryckta årsredovisningen, 

g)  uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i 
bolaget, 

h)  ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller 
utländsk, 

i)  i anslutning till h) ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande 
myndighet (regeringen och/eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en 
regeländring på ifrågavarande område, 

j)  valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor 
sammanhängande med etik, kön och etnicitet, 

k)  uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av det juridiska 
regelverket av innebörd att möjligheten till s.k. rösträttsgradering avskaffas, 

l)  uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennas uppmärksamhet 
på behovet av införandet av en nationell s.k. politikerkarantän, och 

m) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora 
aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 – 
eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma – för beslut. 

 
• Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

(artikel 6.2). 
 

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att artikel 6.2 i bolagsordningen ändras enligt nedan: 
  

”Samtliga aktier – såväl stamaktier som preferensaktier – berättigar till en röst.” 
 
• Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (artikel 9). 
 
 Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att artikel 9 i bolagsordningen ändras genom ett 

tillägg av ett tredje och ett fjärde stycke enligt följande: 
 

”Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det 
vederbörande lämnat statsrådsuppdraget.  
 
Annan av det offentliga heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän 
ett år förflutit från det att vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl 
föranleder annat.” 
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