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Protokoll fort vid arsstamma med 

aktieadgarna i Resurs Holding AB (publ), 

org. nr 556898-2291, den 28 april 

2022 

Antecknades att stamman genomfors enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfalliga undantag for 

att underlatta genomforandet av forenings- och bolagsstammor, innebdrande att deltagande i 

stamman enbart kunnat ske genom postréstning. 

Kallelsen bifogas som Bilaga 1. Antecknades att ddrut6ver har beslutsforslag och Ovriga 

stammohandlingar lagts fram vid stamman pa det satt som framgar av kallelsen under rubriken 

”Handlingar”. 

Det postréstningsformular som anvants bifogas som Bilaga 2. 

En sammanstallning av det samlade resultatet av postrésterna, pa varje punkt som omfattas av 

postréstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgar de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 

2021:121. 

§1 

Val av ordférande vid arsstamman (dagordningens punkt 1) 

Stamman valde, i enlighet med valberedningens férslag, advokat Magnus Lindstedt till ordférande vid 

stamman. Antecknades att bolagsjuristen Lena Johansson férde protokollet vid arsstamman. 

§2 

Val av en eller tva justeringspersoner (dagordningens punkt 2) 

Stamman valde Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Oskar Borjesson, som 

representerar Livférsakringsbolaget Skandia, Gmsesidigt, att jamte ordféranden, justera dagens 

protokoll. 

§3 

Upprattande och godkannande av réstlangd (dagordningens punkt 3) 

Stamman godkande att férteckningen i Bilaga 4 dver till stamman anmdlda aktiedgare som hade 

postrdstat skulle galla som réstlangd vid arsstamman. 

§4 

Godkannande av dagordning (dagordningens punkt 4) 

Stamman godkande det forslag till dagordning som var infort i kallelsen.
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§5 

Prévning av om stamman blivit behérigen sammankallad (dagordningens punkt 5) 

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2022 

och att kallelsen hallits tillganglig pa bolagets webbplats sedan den 22 mars 2022 samt att bolaget 

annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 25 mars 2022. 

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens 

bestammelser. 

Stamman godkande kallelseatgarderna och forklarade stamman behGrigen sammankallad. 

§6 

Framlaggande av arsredovisning och revisionsberattelse samt _koncernredovisningen och koncern- 

revisionsberattelsen samt revisorsyttrande 6ver riktlinjer for ersattning till ledande befattningshavare 

(dagordningens punkt 6) 

Det konstaterades att arsredovisning och revisionsberattelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberattelse jamte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende 

ersattning till ledande befattningshavare hade lagts fram. 

§7 

Beslut_om_faststallande av resultatrakning och balansrakning samt koncernresultatrakning och 

koncernbalansradkning (dagordningens punkt 7) 

Stamman beslutade att faststalla resultatrakning for 2021 och balansrakning per den 31 december 

2021 for moderbolaget och koncernen. 

§8 

Beslut_om_dispositioner betraffande bolagets vinst enligt den _faststallda_balansrakningen 

(dagordningens punkt 8) 

Det antecknades att styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen hade lagts fram, 

samt att styrelsen har fér avsikt att under hésten 2022 sammankalla en extra bolagsstamma for beslut 

om ytterligare vinstutdelning for 2021. 

Stamman beslutade, i enlighet med styrelsens forslag, om vinstutdelning om 1,31 kronor per aktie, 

sammanlagt 262 000 000 kronor, och att avstamningsdag fér utdelningen ska vara mandagen den 2 maj 

2022. 

Det antecknades att vinstutdelningen beradknas kunna betalas ut till aktiedgarna torsdagen den 5 maj 

2022. 

§9 

Beslut_om ansvarsfrihet for styrelsens ledaméter och den verkstallande direktéren (dagordningens 

punkt 9) 

Stamman beviljade styrelsen och den verkstallande direktéren ansvarsfrihet for forvaltningen av 

bolaget och dess angelaégenheter fér rakenskapsaret 2021. 

Det antecknades att styrelseledaméterna och verkstallande direktéren inte deltog i beslutet savitt 

avsag dem sjalva.
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§ 10 

Bestammande av antalet styrelseledamoéter (dagordningens punkt 10) 

Stamman beslutade att styrelsen fdr tiden intill slutet av nasta arsstamma ska besta av atta ledamdter. 

§11 

Faststallande av arvoden at styrelseledamdterna och revisorn (dagordningens punkt 11) 

| enlighet med valberedningens férslag, beslutade stamman att styrelsearvode for tiden intill nasta 

arsstamma ska vara of6randrat och utga med 1 320 000 kronor till styrelsens ordférande och 440 000 

kronor till var och en av de Ovriga styrelseledamoterna. 

Vidare beslutade stamman i enlighet med valberedningens férslag om of6randrat arvode for arbete i 

Audit Committee (revisionsutskottet) med 100 000 kronor till ordféranden och 50 000 kronor till envar 

av Ovriga ledaméter, for arbete i Corporate Governance Committee med 300 000 kronor till ordférande 

och 150 000 kronor till envar av 6vriga ledam6ter samt att inget arvode ska utga till ledamédterna i 

Remuneration Committee (ersattningsutskottet). 

Stamman beslutade vidare i enlighet med valberedningens férslag att arvode till revisorn ska utga enligt 

godkanda fakturor. 

§12 

Val av styrelse (dagordningens punkt 12) 

Stamman beslutade i enlighet med valberedningens férslag under punkterna 12 a)-h}) om omval av 

styrelseledamGterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engstrém, 

Mikael Wintzell, Kristina Patek och Susanne Ehnbage, samt nyval av Magnus Fredin, for tiden intill nasta 

arsstamma. 

§ 13 

Val av styrelseordférande (dagordningens punkt 13) 

Stamman beslutade i enlighet med valberedningens f6érslag att omvadlja Martin Bengtsson till 

styrelseordférande. 

§ 14 

Val av revisor (dagordningens punkt 14) 

Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag, tillika Audit Committes rekommendation, 

att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och beslutade att omvalja Ernst & Young 

AB som revisor fér tiden intill slutet av arsstamman 2023. 

Det noterades att Jesper Nilsson fortsatt avses vara huvudansvarig revisor. 

§15 

Framlaggande och godkannande av ersattningsrapport (dagordningens punkt 15) 

Det konstaterades att styrelsens ersattningsrapport hade lagts fram, varefter stamman godkande 

rapporten.
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§ 16 

Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om forvarv av egna aktier (dagordningens punkt 16) 

Det noterades att styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hade lags fram. 

Stamman beslutade i enlighet med styrelsens forslag, Bilaga 5, om bemyndigande for styrelsen att 

under tiden fram till nasta arsstamma besluta om forvarv av egna aktier. 

Antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst tva tredjedelar av de pa 

stamman representerade aktierna och avgivna résterna. 

§17 

Beslut_om_inférande av ett langsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av 

teckningsoptioner; och (B) godkannande av 6verlatelse av teckningsoptioner (dagordningens punkt 17) 

Stamman beslutade i enlighet med styrelsens forslag, Bilaga 6, om riktad emission av teckningsoptioner 

LTIP 2022 samt om 6verlatelse av sadana teckningsoptioner. 

Det antecknades att beslutet fattats enhalligt, med undantag fér vissa postrdster fran aktiedgare som 

valt att rosta nej eller avsta, och att beslutet darmed fattats med en erforderlig majoritet om minst nio 

tiondelar av de pa stamman representerade aktierna och avgivna résterna. 

  

Vid protokollet: 

/Lena Johansson/ 
  

Lena Johansson, sekr 

Justeras: 

/Magnus Lindstedt/ 
  

Magnus Lindstedt, ordf 

/Fabian Bengtsson/ /Oskar Bérjesson/ 

    

Fabian Bengtsson Oskar Borjesson
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KALLELSE TILL ARSSTAMMA 

Aktieagarna i Resurs Holding AB (publ) kallas harmed till arsstamma torsdagen den 28 april 2022. 

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att arsstamman ska genomforas utan fysisk 

narvaro av aktiedgare, ombud och utomstaende och att ut6vande av réstratt endast kan ske per 

post fore stimman. 

Information om bolagsstammans beslut offentliggérs den 28 april 2022 sa snart utfallet av 

postréstningen ar slutligt sammanstallt. 

Verkstadllande direktéren kommer att halla ett anforande som kommer att finnas tillgangligt pa 

bolagets hemsida www.resursholding.se senast den 28 april 2022. 

ANMALAN M.M. 

Aktieadgare som Onskar delta vid arsstamman ska 

e dels vara inférd i den av Euroclear Sweden AB (’Euroclear’) forda aktieboken per onsdagen 

den 20 april 2022 (”Avstamningsdagen’”), 

° dels anmiala sitt deltagande genom att avge sin postrést enligt anvisningar under rubriken 

”Postréstning” nedan sa att postrésten ar bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast onsdagen 

den 27 april 2022. 

Observera att anmalan till arsstamman endast kan géras genom postrostning. 

FORVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Aktieagare som har sina aktier férvaltarregistrerade genom bank eller annan forvaltare, exempelvis 

har sina aktier i en depa, maste — utdver att anmala sig genom att avge sin postrdst — begara att 

aktierna tillfalligt omregistreras i eget namn sa att aktieagaren ar registrerad i den av Euroclear forda 

aktieboken per Avstamningsdagen den 20 april 2022. Sadan registrering kan vara tillfdllig (s.k. 

réstrattsregistrering) och begars hos férvaltaren enligt férvaltarens rutiner i sadan tid i forvag som 

férvaltaren bestammer. 

Rostrattsregistrering.som av aktiedgare har begdrts i sadan tid att registreringen har gjorts av 

férvaltaren senast fredagen den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framstallningen av aktieboken 

per Avstamningsdagen.
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POSTROSTNING 

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieagare endast ska kunna utdéva sin réstratt genom 

postréstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfalliga undantag for att underlatta genomforandet av 

bolags- och fdreningsstammor. F6r postréstning ska ett sdarskilt formular anvandas. 

Postréstningsformularet finns tillgangligt pa bolagets hemsida www.resursholding.se. 

Ifyllt och undertecknat postréstningsformulaér kan skickas med post till ”Resurs Holding AB, 

“Arsstamma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till 

GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formular ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda 

senast onsdagen den 27 april 2022. Aktieagare kan Aven senast onsdagen den 27 april 2022 avge 

postrést  elektroniskt genom verifiering med  BankID via  Euroclears webbplats 

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. 

Aktiedgaren far inte lamna andra instruktioner 4n att markera ett av de i formuladret angivna 

svarsalternativen. Om aktieagaren har forsett formularet med sarskilda instruktioner eller villkor, eller 

andrat eller gjort tillagg i fortryckt text, ar postrdsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i 

postréstningsformuldret och pa https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. 

FULLMAKTER M.M. 

Om aktiedgare postréstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 

aktieagaren bifogas postréstningsformularet. Fullmaktsformular finns tillgangligt pa bolagets hemsida 

www.resursholding.se. 

Om aktiedgaren ar en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behérighetshandling bifogas 

postrdéstningsformularet. 

FORSLAG TILL DAGORDNING 

1, Val av ordférande vid arsstamman. 

2. Val av en eller tva justeringspersoner. 

3. Upprattande och godkannande av réstlangd. 

4. Godkannande av dagordning. 

5. Prévning av om arsstamman blivit behérigen sammankallad. 

6. Framlaggande av arsredovisning och revisionsberattelse samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberattelsen samt revisorsyttrande dver riktlinjer for ersattning till ledande 

befattningshavare. 

7. Beslut om faststdllande av resultatrakning och balansrakning samt koncernresultatrakning och 

koncernbalansrakning. 

8. Beslut om dispositioner betraffande bolagets vinst enligt den faststallda balansrakningen.
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9. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamoterna och verkstallande direktoren. 

10. Bestammande av antalet styrelseledamoter. 

11. Faststallande av arvoden at styrelseledaméterna och revisorn. 

12. Val av styrelseledamoter: 

(a) Martin Bengtsson (omval, valberedningens forslag) 

(b) Fredrik Carlsson (omval, valberedningens férslag) 

(c) Lars Nordstrand (omval, valberedningens férslag) 

(d) Marita Odélius Engstrém (omval, valberedningens forslag) 

(e) Mikael Wintzell (omval, valberedningens férslag) 

(f) Kristina Patek (omval, valberedningens forslag) 

(g) Susanne Ehnbage (omval, valberedningens forslag) 

(h) Magnus Fredin (nyval, valberedningens férslag) 

13. Val av styrelseordférande. 

14. Val av revisor. 

15. Framlaggande och godkannande av ersattningsrapport. 

16. Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om férvarv av egna aktier. 

17. Beslut om inférande av ett langsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av 

teckningsoptioner; och (B) godkannande av Gverlatelse av teckningsoptioner. 

VALBEREDNINGENS BESLUTSFORSLAG 

Val av ordf6rande vid arsstamman (punkt 1) 

Valberedningen féreslar att advokat Magnus Lindstedt, eller vid férhinder for honom den som 

valberedningen istallet anvisar, valjs till ordf6rande vid stamman. 

Bestammande av antalet styrelseledaméter samt val av styrelseledaméter och styrelseordférande 

(punkterna 10 och 12-13) 

Valberedningen foreslar att styrelsen ska besta av atta ledaméoter. 

Valberedningen foreslar, for tiden intill slutet av nasta arsstamma, omval av styrelseledaméterna 

Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engstroém, Mikael Wintzell, 

Kristina Patek, Susanne Ehnbage samt nyval av Magnus Fredin. 

Valberedningen féreslar omval av Martin Bengtsson till styrelseordforande.
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Faststallande av arvoden at styrelseledam6terna och revisorn (punkt 11) 

Valberedningen féreslar att arvode fér ordinarie styrelsearbete for tiden intill slutet av nasta 

arsstamma ska vara of6randrat och utga enligt foljande: 

° 1 320 000 kronor till styrelsens ordférande, 

e 440 000 kronor till var och en av de 6vriga styrelseledaméterna. 

Valberedningen har vidare féreslagit att arvode fér arbete inom styrelsens utskott for tiden intill slutet 

av nasta arsstamma ska vara of6randrat och utga enligt foljande: 

° 100 000 kronor till ordférande och 50 000 kronor till envar av 6vriga ledamoter i Audit 

Committee, 

° 300 000 kronor till ordférande och 150 000 kronor till envar av évriga ledamOter i Corporate 

Governance Committee, 

° Inget arvode for arbete i Remuneration Committee ska utga. 

Valberedningen foreslar att arvode till revisorn 4ven fortsattningsvis ska utga enligt godkanda fakturor. 

Val av revisor (punkt 14) 

Valberedningen féreslar, i enlighet med Audit Committees rekommendation, att bolaget ska ha ett 

registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB 

omvaljs som revisor fér tiden intill slutet av arsstamman 2023. Ernst & Young AB har informerat bolaget 

om att den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor om 

Ernst & Young AB omvéljs till revisor. 

STYRELSENS BESLUTSFORSLAG 

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 2) 

Styrelsen fdreslar att till justeringsman utses Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt 

Aktiebolag, och Oskar Bérjesson, som representerar Livférsakringsbolaget Skandia, Gmsesidigt, eller 

vid forhinder fér dessa, de som styrelsen istallet utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utdver att 

jamte ordféranden underteckna stammoprotokollet, Aven innefatta att kontrollera réstlangden samt 

att inkomna postroster blir korrekt atergivna i stammoprotokollet. 

Upprattande och godkannande av réstlangd (punkt 3) 

Réstlangden som féreslas godkannas ar den réstlangd som upprattas av Euroclear Sweden AB pa 

uppdrag av bolaget, baserat pa bolagsstammoaktieboken samt mottagna postréster, kontrollerad och 

tillstyrkt av justeringspersonerna. 

Beslut om dispositioner betraffande bolagets vinst enligt den faststallda balansrakningen (punkt 8) 

Styrelsen f6reslar att arsstamman beslutar om en vinstutdelning om 1,31 kronor per aktie 

(sammanlagt 262 000 000 kronor) och att avstamningsdag for utdelningen ska vara mandagen den 2 

maj 2022. Beslutar stamman i enlighet med férslaget beraknas utdelningen betalas ut till
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aktiedgarna torsdagen 5 maj 2022. Sista dag for handel med bolagets aktier inklusive ratt till 

utdelning kommer att vara den 28 april 2022. 

Det ar styrelsens avsikt att under hdésten 2022 sammankalla en extra bolagsstaimma fér beslut om 

ytterligare vinstutdelning for ar 2021. 

Framlaggande och godkannande av ersattningsrapport (punkt 15) 

Styrelsen har upprattat en ersattningsrapport 2021 och foreslar att arsstamman godkdnner 

densamma. Ersattningsrapporten finns bland de stammohandlingar som tillhandhalls infor 

arsstamman enligt nedan. 

Beslut om bemyndigande fér styrelsen att besluta om forvarv av egna aktier (punkt 16) 

Styrelsen foreslar att arsstamman fattar beslut om fornyat bemyndigande fér styrelsen att under tiden 

fram till nasta arsstamma vid ett eller flera tillfallen, under f6érutsattning att tillampliga 

kapitaltackningsregler vid varje sadant tillfalle tillater det, genomf6ra forvarv av egna aktier i enlighet 

med foéljande villkor: 

e Forvarv av egna aktier far ske av hégst sa manga aktier att bolagets innehav av egna aktier vid 

var tid inte Gverstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. 

e F6rvarv av egna aktier ska ske pa Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms 

regelverk for emittenter. 

e FO6rvarv av egna aktier far endast ske till ett pris per aktie inom det pa Nasdaq Stockholm vid 

var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan hégsta kdpkurs och lagsta 

saljkurs. 

e Betalning for aktierna ska erlaggas kontant. 

Enligt arsredovisningen fér raékenskapsaret 2021 uppgar bolagets fria egna kapital som star till 

arsstammans férfogande (disponibla vinstmedel och fria fonder men exklusive primarkapitaltillskott) 

till 2 304 998 324 kronor. Om arsstamman beslutar om vinstutdelning med 262 000 000 kronor enligt 

styrelsens forslag, aterstar saledes darefter 2 042 998 324 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 

kap. 3 § férsta stycket aktiebolagslagen. 

Syftet med bemyndigandet att férvarva egna aktier ar att ge styrelsen ett instrument att l6pande under 

aret anpassa och férbattra bolagets kapitalstruktur, bland annat att kalibrera bolagets faktiska
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kapitalposition i forhallande till det faststallda malet for densamma, och darigenom skapa ytterligare 

varde fér aktieagarna. 

Beslut om inférande av ett langsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av 

teckningsoptioner; och (B) godkannande av 6verlatelse av teckningsoptioner (punkt 17) 

Styrelsen f6reslar att arsstamman beslutar att inféra ett teckningsoptionsprogram for VD, dovriga 

ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat pa utgivande och Overlatelse av 

teckningsoptioner (”LTIP 2022”). 

For genomforande av LTIP 2022 féreslar styrelsen att arsstamman fattar beslut om (A) riktad emission 

av teckningsoptioner; samt (B) godkannande av Gverlatelse av teckningsoptioner, pa féljande villkor: 

Riktad emission av teckningsoptioner 

Hégst 3 310 000 teckningsoptioner ska ges ut i LTIP 2022. 

Ratt till teckning ska, med avvikelse fran aktiedgarnas foretradesratt, tillkomma det av 

bolaget helagda dotterbolaget Resurs Forvaltning Norden AB. Skdlen for avvikelse fran 

aktiedgarnas foretradesratt ar att emissionen utgor ett led i inforandet av LTIP 2022. 

3. Teckningsoptionerna ska utges till dotterbolaget utan vederlag. Skdlet till att 

teckningsoptionerna utges utan vederlag ar att teckningsoptionerna utges till 

dotterbolaget som ett led i inforandet av LTIP 2022. 

4. Teckning ska ske senast den 30 juni 2022 med ratt for styrelsen att forlanga 

teckningsperioden. 

Overteckning far inte ske. 

Varje teckningsoption berattigar till teckning av en aktie i bolaget. 

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvagda 

genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista for aktier i bolaget 

under en period om fem handelsdagar raknat fran och med dagen efter det att styrelsen 

forsta gangen riktat erbjudandet om att forvarva teckningsoptioner till deltagarna i LTIP 

2022, dock lagst aktiens kvotvarde. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald for 

bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stangning den handelsdag som narmast foregar 

teckning 6verstiger 146,15 procent av teckningskursen (vilket motsvarar 190 procent av 

den genomsnittskurs baserat pa vilket teckningskursen faststallts enligt ovan), sa ska 

teckningskursen Gkas i motsvarande man, d.v.s. med ett belopp som motsvarar det 

belopp som namnda stangningskurs 6verstiger 146,15 procent av teckningskursen. 

Vid bestammandet av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till narmast 

jamnt tiotal Gre varvid 5 Gre ska avrundas uppat. Den del av teckningskursen som 

Overstiger aktiens kvotvarde ska tillforas den fria 6verkursfonden. 

8. Teckning av aktier med st6d av teckningsoptioner ska kunna aga rum under perioden 

fran och med den 18 augusti 2025 till och med den 15 september 2025. Ar 

teckningsoptionsinnehavare forhindrad att teckna aktier under den period som anges i 

féregaende mening pa grund av bestémmelser i marknadsmissbruksférordning 

(596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff fdr marknadsmissbruk pa
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vardepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestammelser till EU:s 

marknadsmissbruksf6rordning eller annan pa bolaget tillamplig insiderlagstiftning ska 

bolaget aga ratt att medge att sadan teckningsoptionsinnehavare istallet far teckna 

aktier sa snart denne inte langre ar forhindrad att géra det. Om bolaget lamnar 

medgivande enligt foregaende mening till nagon teckningsoptionsinnehavare ska 

samtliga teckningsoptionsinnehavare medges ratt att teckna aktier under den salunda 

forlangda teckningsperioden. 

Aktie som tecknas med stéd av teckningsoption ger ratt till vinstutdelning fran och 

med den forsta avstamningsdag for utdelning som intraffar efter det att teckningen 

verkstallts i sadan utstrackning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets 

aktiebok. 

For teckningsoptionerna galler de fullstandiga villkoren som framgar av bilagan ”Villkor 

for teckningsoptioner 2022/2025 avseende nyteckning av aktier i Resurs Holding AB 

(publ)” (se  nedan under rubriken Handlingar). Av de _ fullstandiga 

teckningsoptionsvillkoren framgar bl.a. att villkoren fdr teckningsoptionerna kan 

komma att omraknas enligt sedvanliga omrakningsprinciper pa grund av _ bl.a.
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fondemission, sammanlaggning eller uppdelning av aktier, 

foretradesemission eller liknande atgarder. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna for teckning av nya aktier kommer 

aktiekapitalet att 6ka med 16 550 kronor. 

Styrelseordféranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smarre 

formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med 

registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Godkdnnande av 6verldtelse av teckningsoptioner 

LTIP 2022 ska i huvudsak genomféras i enlighet med vad som ar beskrivet nedan. 

Dotterbolaget ska ha ratt att 6verlata teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfallen, mot 

betalning till deltagare i LTIP 2022 i enlighet med vad som anges nedan. 

Overlatelse till deltagare i LTIP 2022 ska ske till marknadsmassigt varde vid 

6verlatelsetidpunkten, vilket ska faststallas av ett oberoende varderingsinstitut, med 

anvdndande av Black & Scholes varderingsmodell. 

Styrelsen ska besluta om tilldelning till deltagare i LTIP 2022 i enlighet med féljande 

  

  

riktlinjer: 

Kategori Antal teckningsoptioner 

Verkstallande direktér Hdgst 750 000 teckningsoptioner 

  

Ovriga medlemmar i koncernledningen (fér | Hégst 160 000 teckningsoptioner per 

narvarande 10 personer) deltagare 

  

  Nyckelpersoner (fér narvarande cirka 20 | Hégst 40 000 teckningsoptioner per 

personer) deltagare   
  

Forsta tilldelning forvantas ske i maj 2022. 

Deltagarna kan valja att forvarva ett lagre antal teckningsoptioner 4n vad deltagarna 

erbjudits. Overteckning kan inte ske. Lagsta antal teckningsoptioner att forvarva ar 5 

000 teckningsoptioner per deltagare for samtliga kategorier. 

| samband med 6verlatelsen ska dotterbolaget, savida det inte medfér negativa 

beskattningskonsekvenser fér Resurskoncernen eller deltagaren, forbehalla sig ratten 

att aterképa teckningsoptioner om deltagarens anstallning eller uppdrag i 

Resurskoncernen upphér eller om deltagaren i sin tur Onskar 6verlata 

teckningsoptionerna. 

Det totala antalet teckningsoptioner som utges i LTIP 2022 Gverstiger det antal 

teckningsoptioner som férvantas erbjudas i forsta tilldelningen. Teckningsoptioner som 

inte Overlats vid det inledande erbjudandet eller som darefter aterképts av 

dotterbolaget far 6verlatas till framtida anstallda eller anstallda som har befordrats, 
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varvid ovan angivna riktlinjer fér tilldelning ska tillampas. Vid sadan tilldelning ska ny 

berakning av teckningsoptionernas marknadsvarde, som ska erlaggas av deltagare, ske. 

Overlatelse till framtida anstallda eller anstallda som har befordrats far inte ske efter 

arsstamman 2023. 

7. Ratt till tilldelning i LTIP 2022 férutsatter att deltagaren vid tidpunkten fér tilldelning ar 

anstalld i Resurskoncernen eller har ingatt avtal dérom, och inte vid namnda tidpunkt 

har informerat eller blivit informerad om att anstallningen avses att avslutas. 

8. Savitt galler deltagare i andra lander an Sverige, forutsatts dels att vidaredverlatelse av 

teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedémning kan ske 

med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till deras  faststallda 

marknadsvarde. Styrelsen ska aga ratt att anpassa villkoren i LTIP 2022 i den man sa 

kravs for att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra lander, 

sa langt praktiskt mdjligt, ska kunna ske enligt motsvarande forutsattningar som foljer 

av LTIP 2022. 

Skal for LTIP 2022 och awvikelsen fran aktiedgarnas foretrddesrdtt 

Skalen till inforande av LTIP 2022 och avvikelsen fran aktiedgarnas foretradesratt att teckna de nya 

teckningsoptionerna ar att kunna skapa mdjligheter fér bolaget att rekrytera och behalla ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner genom erbjudande av ett langsiktigt agarengagemang. Ett 

sadant agarengagemang forvantas bidra till en Gkad harmonisering av deltagarnas och aktiedgarnas 

intressen, samt framja ett langsiktigt engagemang for bolagets utveckling. | samband harmed noteras 

att incitamentsprogrammet fortsattningsvis avses att vara arligen aterkommande varfdr styrelsen, 

efter att ha utvarderat LTIP 2022, avser att aterkomma med forslag till motsvarande program infor 

kommande arsstammor. 

Kostnader, befintliga incitamentsprogram, utspddning och paverkan pa nyckeltal 

Eftersom teckningsoptionerna i LTIP 2022 Gverlats till deltagarna till marknadsmassigt varde ar det 

styrelsens bedémning att Resurskoncernen inte kommer att belastas med nagra sociala avgifter i 

férhallande till svenska deltagare i LTIP 2022. Koncernens kostnader fér LTIP 2022 kommer saledes 

endast att besta av begransade kostnader for implementering och administration av programmet samt 

eventuella sociala avgifter for deltagare i andra jurisdiktioner. 

Per dagen for kallelsen uppgar antalet aktier i bolaget till 200 000 000. Om samtliga teckningsoptioner 

som utges inom ramen for LTIP 2022 utnyttjas for teckning av aktier kommer totalt 3 310 000 nya 

aktier att utges, vilket motsvarar en utspddning om cirka 1,63 procent av bolagets aktiekapital och 

réster efter full utspadning beraknat pa antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga 

teckningsoptioner som utgivits i anslutning till LTIP 2022. Nyckeltalet resultat per aktie (kvarvarande 

verksamhet) fér helaret 2021 hade i sadant fall minskat med cirka 0,07 kronor fran 4,54 kronor till 4,47 

kronor. 

Det finns for narvarande incitamentsprogram i form av tva teckningsoptionsprogram utestaende i 

bolaget, LTI 2019 och LTI 2020. | LTI 2019 innehar deltagarna fér narvarande totalt 739 172
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teckningsoptioner dar varje teckningsoption, efter omrakning till foljd av genomforda utdelningar, kan 

utnyttjas for teckning av 1,33 aktier till en teckningskurs om 56,30 kronor per aktie under tre 

teckningsfénster under 2022. | LTI 2020 innehar deltagarna for narvarande totalt 1 342 500 

teckningsoptioner dar varje teckningsoption, efter omrakning till foljd av genomfdrda utdelningar, kan 

utnyttjas fér teckning av 1,30 aktier till en teckningskurs om 38,60 kronor per aktie under tre 

teckningsfonster under 2023. Om samtliga teckningsoptioner som fér narvarande innehas av deltagare 

i LTI 2019 och LTI 2020 utnyttjas for teckning av aktier skulle totalt 2 728 348 nya aktier utges. Om bada 

de befintliga incitamentsprogrammen som finns utestaende och det féreslagna LTIP 2022 utnyttjas 

fullt ut kommer totalt 6 038 348 nya aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspadning om 

cirka 2,93 procent av bolagets aktiekapital och rdster efter full utspadning beraknat pa antalet aktier 

som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestaende incitamentsprogram samt det foreslagna 

LTIP 2022. 

Ovanstaende beradkningar avseende utspddning galler med férbehall for omrakningar av 

teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omrakningsvillkor som finns i de fullstandiga villkoren fér 

teckningsoptionerna. Ytterligare upplysningar om utstaende incitamentsprogram och ersattning till 

ledande befattningshavare finns i bolagets arsredovisning for 2021. 

Férslagets beredning 

Férslaget till LTIP 2022 har beretts av ersattningsutskott i samrad med externa radgivare. Det slutliga 

férslaget har beslutats av styrelsen. 

OVRIG INFORMATION 

Antal aktier och réster 

Vid tidpunkten for denna kallelses utfardande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en rést 

vardera, saledes totalt 200 000 000 réster. Vid tidpunkten for denna kallelses utfardande innehar 

bolaget inga egna aktier. 

Sarskilda majoritetskrav 

Arsstammans beslut om bemyndigande avseende forvarv av egna aktier enligt punkten 16 ovan ar 

giltigt endast om det bitrads av aktieagare med minst tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som 

de vid stamman foretradda aktierna och arsstammans beslut om inférande av LTIP 2022 i enlighet med 

styrelsens forslag under punkten 17 ovan ar giltigt endast om det bitrads av aktiedgare med minst nio 

tiondelar av saval de avgivna résterna som de aktier som ar féretradda vid arsstamman. 

Handlingar 

Styrelsens fullstandiga beslutsforslag finns intagna i kallelsen, dock med undantag for 

ersdttningsrapporten och villkor fér teckningsoptioner serie 2022/2025 som tillhandahalls enligt 

nedan. Valberedningens motiverade yttrande betraffande sitt forslag till styrelse och information om 

féreslagna styrelseledam6ter, arsredovisningen och revisionsberattelsen for 2021, revisorns yttrande 

enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19



Resurs 11 (12) 

Holding 

kap. 22 § aktiebolagslagen, ersattningsrapporten samt villkor for teckningsoptioner serie 2022/2025 

samt Ovriga stammohandlingar finns, tillsammans med fullmaktsformuldr, senast fran och med den 7 

april 2022 tillgangliga pa bolagets hemsida, www.resursholding.se och hos bolaget pa adress Ekslingan 

9 i Helsingborg samt sands till de aktiedgare som begar det och uppger sin post- eller e-postadress. De 

ovan angivna handlingarna laggs fram vid stamman genom att hallas tillgangliga pa bolagets hemsida 

www.resursholding.se, dar 4ven uppgifter om de féreslagna styrelseledamoterna finns tillgangliga. 

Fér att bestalla handlingarna, vanligen ring tfn 08-402 91 71 (mandag-fredag, kl. 09.00—16.00), eller 

skicka e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt via post till Resurs Holding AB, 

”Arsstamma’”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm 

Ratt att erhalla upplysningar 

Styrelsen och verkstallande direktGren ska, om nagon aktiedgare begar det och styrelsen anser att det 

kan ske utan vasentlig skada fér bolaget, lamna upplysningar om dels forhallanden som kan inverka pa 

bedémningen av ett drende pa dagordningen, dels forhallanden som kan inverka pa bed6mningen av 

bolagets eller dotterféretags ekonomiska situation, dels bolagets férhallande till annat 

koncernf6retag. 

Begdran om sadana upplysningar ska lamnas skriftligen till bolaget senast tio dagar fdre 

bolagsstamman, dvs. senast den 18 april 2022 till Resurs Holding AB, Att. Lena Johansson, Box 22209, 

250 24 Helsingborg eller e-post: lena.johansson@resurs.se. Upplysningarna lamnas av bolaget genom 

att de halls tillgangliga pa bolagets webbplats och hos bolaget senast fran och med den 23 april 2022. 

Upplysningarna skickas aven till den aktiedgare som begart dem och uppgivit sin adress. | 

Behandling av personuppgifter 

Resurs Holding AB (publ) 556898-2291, med sate i Helsingborg, ar personuppgiftsansvarig for den 

behandling av personuppgifter som utférs i samband med arsstamman. Foér information om hur 

personuppgifter behandlas, se  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy- 

bolagsstammor-svenska. pdf. 

Resurs Holdings dataskyddsombud 

E-post: DPO@resurs.se 

Telefon: 042-38 20 00 

Adress: Resurs Holding, DPO, Box 22209, 250 24 Helsingborg 

Helsingborg i mars 2022 

RESURS HOLDING AB (PUBL) 

STYRELSEN
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ANMALAN OCH FORMULAR FOR POSTROSTNING 

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfalliga undantag for att underlatta genomférandet av bolags- 
och foreningsstammor 

Formularet ska vara Resurs Holding AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast 

onsdagen den 27 april 2022. 

Nedanstaende aktiedgare utévar harmed sin réstratt for aktiefgarens samtliga aktier i Resurs 
Holding AB, org.nr 556898-2291, vid arsstamma torsdagen den 28 april 2022. Réstratten utévas pa 
det satt som framgar av markerade svarsalternativ nedan. 

  

Aktieagarens namn Personnummer/organisationsnummer 
  

  

Telefonnummer E-post 
  

        
Forsakran (om undertecknaren dr stallf6retradare for aktieigare som 4r juridisk person): 

Undertecknad ar styrelseledamot, verkstallande direktér eller firmatecknare i aktieégaren och 
forsakrar pa heder och samvete att jag ar behGrig att avge denna postrést for aktiedgaren och att 
postréstens innehall stammer 6verens med aktieagarens beslut 

Foérsakran (om undertecknaren foretraéder aktieigaren enligt fullmakt): 
Undertecknad f6rsakrar pa heder och samvete att bilagd fullmakt é6verensstémmer med originalet 
och inte 4r aterkallad 

  

Ort och datum 
  

  

Namnteckning 
  

  

Namnfortydligande 
        
For att postrésta, gér sa har: 

e Fylli aktiedgarens uppgifter ovan. 

e Markera valda svarsalternativ nedan. 

e Skriv ut, underteckna och skicka formularet till Resurs Holding AB, ”Arsstamma”, c/o 

Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till 

GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”’Resurs Holding AB — postréstning” + 
amnesraden). Aktieagare kan aven avge sin postrést elektroniskt genom verifiering med 
BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats pa https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/ 

1



e Om aktiedgaren ar en fysisk person som postréstar personligen ar det aktiedgaren sjalv som ska 
underteckna vid Namnteckning ovan. Om postrésten avges av ett ombud (fullmaktig) for en 
aktieagare ar det ombudet som ska underteckna. Om postrésten avges av en stallforetridare for 
en juridisk person ar det stallforetradaren som ska underteckna. 

e Om aktiedgaren postréstar genom ombud ska fullmakt bilaggas formularet. 

e Om aktiedgaren dr en juridisk person maste registreringsbevis eller annan behérighetshandling 
bilaggas formularet. 

e Observera att en aktiedigare som har sina aktier forvaltarregistrerade mAste registrera dessa i 
eget namn for att fa rdsta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stamman. 

Aktieagaren kan inte lamna andra instruktioner an att nedan markera ett av de angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formularet. Om aktieagaren 6nskar avsta fran att rdsta i 
nagon fraga, vanligen avsta fran att markera ett alternativ. Om aktiedgaren har forsett formularet 
med sarskilda instruktioner eller villkor, eller andrat eller gjort tillagg i fortryckt text, ar rosten 
(dvs. postréstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formular per aktieagare kommer att beaktas. 
Ges fler 4n ett formular in kommer endast det senast daterade formularet att beaktas. Om tva 
formular har samma datering kommer endast det formular som sist kommit bolaget tillhanda att 
beaktas. Ofullstandigt eller felaktigt ifyllt formular kan komma att lamnas utan avseende. 

Postréstningsformularet, med eventuella bilagda behdrighetshandlingar, ska vara Resurs Holding 
AB, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022. Postrést kan aterkallas 
fram till och med onsdagen den 27 april 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post 
till GeneralMeectingService@Weuroclear.com (ange ”Resurs Holding AB — postréstning” i 
amnesraden) eller per telefon till 08-402 91 71 (mandag—fredag, kl. 09.00—16.00). 

For fullstandiga forslag till beslut, vanligen se kallelse och férslag pa Resurs Holding AB:s 
webbplats. 

For information om hur dina personuppgifter behandlas hanvisas till information om det i kallelsen.



Postréstning vid 4rsstamma i Resurs Holding AB den 28 april 2022 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda forslag vilka 
framgar av kallelsen till arsstamman. 

  

1. Val av ordférande vid stimman 
Advokaten Magnus Lindstedt eller, vid forhinder for denne, den som valberedningen istallet 
anvisar 

JaOh NejO 
  

2. Val av en eller tva justerare 
  

2.1 Fabian Bengtsson eller, vid férhinder for denne, den som styrelsen istallet anvisar 

JaO NejO 
  

2.2 Oskar Borjesson eller, vid forhinder fér denne, den som styrelsen istallet anvisar 

JaO NejO 
  

3. Upprattande och godkannande av réstlangd 

JaO NejO 
  

4. Godkannande av dagordning 

JaQO NejO 
  

5. Prévning av om stémman blivit behérigen sammankallad 

JaO NejO 
  

7. Beslut om faststallelse av resultatrakning och balansrikning samt 
koncernresultatrakning och koncernbalansrakning 

JaO NejO 
  

8. Beslut om dispositioner betraffande bolagets vinst enligt den faststallda 
balansrakningen 

JaO NejO 
  

9. Beslut om ansvarsfrihet for styrelseledaméter och verkstallande direktér 
  

9.1 Martin Bengtsson (styrelseledamot och styrelseordférande) 

JaOh Ne O 
  

9.2 Fredrik Carlsson (styrelseledamot) 

Jao Ne O 
  

9.3 Lars Nordstrand (styrelseledamot) 

JaO NejO 
  

9.4 Marita Odélius Engstrém (styrelseledamot) 

Jao Ne O      



  

9.5 Mikael Wintzell (styrelseledamot) 

  

  

  

  

Ja NejO 

| 9.6 Johanna Berlinde (styrelseledamot) 

JaO Ne O 

9.7 Kristina Patek (styrelseledamot) 

JaO NeyjO 

9.8 Susanne Ehnbage (styrelseledamot) 

Jao NejO 

9.9 Nils Carlsson (verkstallande direktér) 

JaOh NejO 
  

10. Beslut om antalét styrelseledaméter 

JaO Ne O 
  

11. Faststallande av arvoden till styrelsen och revisorerna 
  

11.1 Arvode till styrelsen 

  

JaO Ne Ol 

11.2 Arvode till revisorerna 

JaO NejO 
  

12. Val av styrelse 
  

12.1 Martin Bengtsson 

  

  

    JaO Ne O 

12.2 Fredrik Carlsson 

JaO Ne O 

12.3 Lars Nordstrand 

Jao Ne O 

12.4 Marita Odélius Engstrém 

JaO Neo 
   



  

12.5 Mikael Wintzell 

JaOh NejyO 
  

12.6 Kristina Patek 

JaOh NejO 
  

12.7 Susanne Ehnbage 

JaOh NejO 
  

12.8 Magnus Fredin 

JaOh Ney O 
  

13. Val av styrelsens ordférande 
  

Martin Bengtsson 

JaOh NejO 
  

14. Val av revisor 
  

Ernst & Young AB 

Jah =NejO 
  

15. Framlaggande och godkannande av ersattningsrapport 

JaO NejO 
  

16. Beslut om bemyndigande for styrelsen att fatta beslut om forvarv av egna aktier 

Ja NeyjO 
    17. Beslut om inférande av ett langsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad 
emission av teckningsoptioner; och (B) godkannande av éverlatelse av teckningsoptioner 

Jao Ne O 
  

  

  

Aktieagaren vill att beslut under en eller flera punkter i formularet ovan ska ansta till 
fortsatt bolagsstimma. 

(Ska endast fyllas iom aktiedgaren har ett sidant énskemal) 

Ange dagordningspunkt eller punkter som aktiedgaren énskar ska ansta till fortsatt 
bolagsstamma (anviand siffror): 

  

  
 



All « 

  

    
  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Resurs 2022-04-28 06:54 

Postréster - slutredovisning (26§ 2022:121) Totalt 

Féretradda aktier 91 488 754 

Féretradda réster 91 488 754,0 

Aktier i bolaget 200 000 000 

Réster Aktier % aktiekapitalet 

For Emot Ej avgivna For Emot Ej avgivna For Emot 

1- Val av ordférande vid stimman 

91 483 699,0 0,0 5 055,0 91 483 699 0 5055} 45,742% 0,000% 

2.1 - Val av Fabian Bengtsson eller, vid forhinder for denne, den som styrelsen istallet anvisar att justera stammans protokoll 

91 483 699,0 0,0 5 055,0| 91 483 699 0 5055| 45,742% 0,000% 

2.2 - Val av Oskar Borjesson eller, vid forhinder fér denne, den som styrelsen istallet anvisar att justera stimmans protokoll 

91 483 699,0 0,0 5 055,0 91 483 699 0 5055] 45,742% 0,000% 

3 - Upprattande och godkannande av réstlingd 

91 483 699,0 0,0 5 055,0 91 483 699 0 5055} 45,742% 0,000% 

4 - Godkannande av dagordning 

91 488 754,0 0,0 0,0 91 488 754 0 O} 45,744% 0,000% 

5 - Prévning av om stéamman blivit behérigen sammankallad 

91 488 754,0 0,0 0,0 91 488 754 0 O} 45,744% 0,000% 

7 - Beslut om faststallelse av resultatrakning och balansrakning samt koncernresultatrakning och koncernbalansrakning 

91 407 135,0 76 564,0 5 055,0| 91 407 135 76 564 5055] 45,704% 0,038% 

8 - Beslut om dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust enligt den faststallda balansrakningen 

91 488 754,0 0,0 0,0 91 488 754 0 O} 45,744% 0,000% 

9.1 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Martin Bengtsson (styrelseledamot och styrelseordférande) 

91 405 413,0 78 286,0 5 055,0 91 405 413 78 286 5055} 45,703% 0,039% 

9.2 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Fredrik Carlsson (styrelseledamot) 

91 405 413,0 78 286,0 5.055,0 91 405 413 78 286 5055| 45,703% 0,039% 

9.3 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Lars Nordstrand (styrelseledamot) 

91 371 363,0 78 286,0 39 105,0 91 371 363 78 286 39105] 45,686% 0,039% 

9.4 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Marita Odelius Engstrém (styrelseledamot) 

91 405 413,0 78 286,0 5 055,0 91 405 413 78 286 5055} 45,703% 0,039% 
  

9.5 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Mikael Wintzell (styrelseledamot) 

91 405 413,0 78 286,0 5.055,0 91 405 413 78 286 5055 45,703% 0,039% 
  

9.6 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Johanna Berlinde (styrelseledamot) 

  

  

  

  

91 405 413,0 78 286,0 5 055,0 91 405 413 78 286 5055} 45,703% 0,039% 

9.7 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet fdr Kristina Patek (styrelseledamot) 

91 405 413,0 78 286,0 5 055,0 91 405 413 78 286 5055] 45,703% 0,039% 

9.8 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Susanne Ehnbage (styrelseledamot) 

91 405 413,0 78 286,0 5 055,0 91 405 413 78 286 5055| 45,703% 0,039% 

9.9 - Beslut i fraga om ansvarsfrihet for Nils Carlsson (verkstallande direktdr) 

91 405 413,0 78 286,0 5.055,0 91 405 413 78 286 5055] 45,703% 0,039% 

10 - Beslut om antalet styrelseledaméter 

91 468 745,0 14 954,0 5 055,0 91 468 745 14954 5055] 45,734% 0,007% 
  

11.1 - Arvode till styrelsen 

91 454 704,0 34 050,0 0,0 91 454 704 34 050 0 45,727% 0,017% 
  

11.2 - Arvode till revisorerna 

  

  

  

  

  

  

  

91 378 140,0 110 614,0 0,0 91378 140 110 614 O}| 45,689% 0,055% 

12.1 - Val av styrelse - Martin Bengtsson 

89 870 318,0 900 877,0 717 559,0 89 870 318 900 877 717559] 44,935% 0,450% 

12.2 - Val av styrelse - Fredrik Carlsson 

89 478 111,0 1214 803,0 795 840,0 89 478 111 1214 803 795 840| 44,739% 0,607% 

12.3 - Val av styrelse - Lars Nordstrand 

91 468 745,0 14 954,0 5 055,0 91 468 745 14954 5055] 45,734% 0,007% 

12.4 - Val av styrelse - Marita Odelius Engstrém 

91 483 699,0 0,0 5.055,0 91 483 699 QO 5055} 45,742% 0,000% 

12.5 - Val av styrelse - Mikael Wintzell 

91 483 699,0 0,0 5.055,0 91 483 699 0 5055} 45,742% 0,000% 

12.6 - Val av styrelse - Kristina Patek 

91 483 699,0 0,0 5055,0 91 483 699 0 5055} 45,742% 0,000% 

12.7 - Val av styrelse - Susanne Ehnbage 

91 483 699,0 0,0 5 055,0 91 483 699 0 5055} 45,742% 0,000% 
    12.8 - Val av styrelse - Magnus Fredin    



91 483 699,0 0,0 5 055,0 91 483 699 0 S055} 45,742% 0,000% 
  

13 - Val av styrelseordférande 

90 670 823,0 812 876,0 5.055,0 90 670 823 812 876 5055} 45,335% 0,406% 
  

14 - Val av revisor 

91 407 135,0 76 564,0 5 055,0 91 407 135 76 564 5055| 45,704% 0,038% 
  

15 - Framlaggande och godkannande av ersattningsrapport           

      

90 725 244,0 45 951,0 717 559,0 90 725 244 45 951 717559] 45,363% 0,023% 

16 - Beslut om bemyndigande fér styrelsen att fatta beslut om férvarv av egna aktier 

91 468 745,0 20 009,0 000| 91 468 745 20 009 O} 45,734% 0,010% 

17 - Beslut om inférande av ett langsiktigt inci program innefattande (A) riktad emission av teckni ptioner; och (B) godka de av 6verlatelse av teckningsoptioner 

90 274 057,0 502 193,0 712 504,0 90 274057 502 193 712504} 45,137% 0,251% ‘ 
  

Punkter som 6nskas hanskjutas 

Personnr Namn Punkt/er Skickad 

Inga punkter anmalda



Bil a 

Beslut om bemyndigande fér styrelsen att besluta om férvarv av egna aktier (punkt 16) 

Styrelsen foreslar att arsstamman fattar beslut om fornyat bemyndigande for styrelsen att under 

tiden fram till nasta arsstamma vid ett eller flera tillfallen, under forutsattning att tillampliga 

kapitaltackningsregler vid varje sadant tillfdlle tillater det, genomf6ra forvarv av egna aktier i enlighet 

med foljande villkor: 

° Forvarv av egna aktier far ske av hégst sa manga aktier att bolagets innehav av egna 

aktier vid var tid inte 6verstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. 

° FOrvarv av egna aktier ska ske pa Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq 

Stockholms regelverk for emittenter. 

e Forvarv av egna aktier far endast ske till ett pris per aktie inom det pa Nasdaq 

Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan 

hdgsta kopkurs och lagsta saljkurs. 

e Betalning for aktierna ska erlaggas kontant. 

Enligt arsredovisningen for rakenskapsaret 2021 uppgar bolagets fria egna kapital som star till 

arsstammans forfogande (disponibla vinstmedel och fria fonder men exklusive primarkapitaltillskott) 

till 2 304 998 324 kronor. Om arsstamman beslutar om vinstutdelning med 262 000 000 kronor enligt 

styrelsens forslag, aterstar saledes darefter 2 042 998 324 kronor av det disponibla beloppet enligt 

17 kap. 3 § forsta stycket aktiebolagslagen. 

Syftet med bemyndigandet att forvarva egna aktier ar att ge styrelsen ett instrument att lopande 

under aret anpassa och férbattra bolagets kapitalstruktur, bland annat att kalibrera bolagets faktiska 

6 (12) kapitalposition i forhallande till det faststallda malet for densamma, och darigenom skapa 

ytterligare varde for aktiedgarna.



Bil b 

Beslut om inférande av ett langsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av 

teckningsoptioner; och (B) godkannande av éverlatelse av teckningsoptioner (punkt 17) 

Styrelsen féreslar att arsstamman beslutar att inféra ett teckningsoptionsprogram fdr VD, 6vriga 

ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat pa utgivande och Overlatelse av 

teckningsoptioner ("LTIP 2022”). 

For genomférande av LTIP 2022 féreslar styrelsen att arsstamman fattar beslut om (A) riktad emission 

av teckningsoptioner; samt (B) godkannande av Gverlatelse av teckningsoptioner, pa fdljande villkor: 

A. Riktad emission av teckningsoptioner 

Hodgst 3 310 000 teckningsoptioner ska ges ut i LTIP 2022. 

Ratt till teckning ska, med avvikelse fran aktiedgarnas foretradesratt, tillkomma det av 

bolaget helagda dotterbolaget Resurs Férvaltning Norden AB. Skdlen for awvikelse fran 

aktieadgarnas foretradesratt ar att emissionen utgor ett led i inforandet av LTIP 2022. 

3. Teckningsoptionerna ska utges till dotterbolaget utan vederlag. Skalet till att 

teckningsoptionerna utges utan vederlag ar att teckningsoptionerna utges till 

dotterbolaget som ett led i infoérandet av LTIP 2022. 

4. Teckning ska ske senast den 30 juni 2022 med ratt for styrelsen att forlanga 

teckningsperioden. 

Overteckning far inte ske. 

Varje teckningsoption berattigar till teckning av en aktie i bolaget. 

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvagda 

genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista for aktier i bolaget 

under en period om fem handelsdagar raknat fran och med dagen efter det att styrelsen 

forsta gangen riktat erbjudandet om att forvarva teckningsoptioner till deltagarna i LTIP 

2022, dock lagst aktiens kvotvarde. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald for 

bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stangning den handelsdag som narmast foregar 

teckning 6verstiger 146,15 procent av teckningskursen (vilket motsvarar 190 procent av 

den genomsnittskurs baserat pa vilket teckningskursen faststallts enligt ovan), sa ska 

teckningskursen Okas i motsvarande man, d.v.s. med ett belopp som motsvarar det 

belopp som naémnda stangningskurs 6verstiger 146,15 procent av teckningskursen. 

Vid bestammandet av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till narmast 

jamnt tiotal Gre varvid 5 Gre ska avrundas uppat. Den del av teckningskursen som 

Overstiger aktiens kvotvarde ska tillforas den fria 6verkursfonden. 

8. Teckning av aktier med stéd av teckningsoptioner ska kunna aga rum under perioden 

fran och med den 18 augusti 2025 till och med den 15 september 2025. Ar 

teckningsoptionsinnehavare forhindrad att teckna aktier under den period som anges i 

foregaende mening pa grund av bestéammelser i marknadsmissbruksf6rordning 

(596/2014/EU), lag (2016:1307) om _ straff f6r marknadsmissbruk pa 

vardepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestammelser till EU:s 

marknadsmissbruksférordning eller annan pa bolaget tillamplig insiderlagstiftning ska



10. 

bolaget aga ratt att medge att sadan teckningsoptionsinnehavare istdllet far teckna 

aktier sa snart denne inte langre ar forhindrad att g6ra det. Om bolaget lamnar 

medgivande enligt foregaende mening till nagon teckningsoptionsinnehavare ska 

samtliga teckningsoptionsinnehavare medges ratt att teckna aktier under den salunda 

forlangda teckningsperioden. 

Aktie som tecknas med stéd av teckningsoption ger ratt till vinstutdelning fran och 

med den forsta avstamningsdag for utdelning som intraffar efter det att teckningen 

verkstallts i sadan utstrackning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets 

aktiebok. 

Fér teckningsoptionerna galler de fullstandiga villkoren som framgar av bilagan ’Villkor 

for teckningsoptioner 2022/2025 avseende nyteckning av aktier i Resurs Holding AB 

(publ)” (se nedan under rubriken MHandlingar). Av de __ fullstandiga 

teckningsoptionsvillkoren framgar bl.a. att villkoren fér teckningsoptionerna kan 

komma att omraknas enligt sedvanliga omrakningsprinciper pa grund av bl.a.



11. 

12. 

B. 

LTIP 2022 ska i 

fondemission, sammanlaggning eller uppdelning av aktier, 

foretradesemission eller liknande atgarder. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna for teckning av nya aktier kommer 

aktiekapitalet att 6ka med 16 550 kronor. 

Styrelseordféranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smdarre 

formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med 

registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

GodkGnnande av éverldatelse av teckningsoptioner 

huvudsak genomforas i enlighet med vad som ar beskrivet nedan. 

Dotterbolaget ska ha ratt att 6verlata teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfallen, mot 

betalning till deltagare i LTIP 2022 i enlighet med vad som anges nedan. 

Overlatelse till deltagare i LTIP 2022 ska ske till marknadsmassigt varde vid 

Overlatelsetidpunkten, vilket ska faststallas av ett oberoende varderingsinstitut, med 

anvdandande av Black & Scholes varderingsmodell. 

Styrelsen ska besluta om tilldelning till deltagare i LTIP 2022 i enlighet med féljande 

riktlinjer: 

  

Kategori Antal teckningsoptioner 

  

Verkstallande direkt6r Hdgst 750 000 teckningsoptioner 

  

Ovriga medlemmar i koncernledningen (fér | Hégst 160 000 teckningsoptioner per 

narvarande 10 personer) deltagare 

  

  Nyckelpersoner (for narvarande cirka 20 | Hdgst 40 000 teckningsoptioner per 

personer) deltagare     
Forsta tilldelning forvantas ske i maj 2022. 

Deltagarna kan valja att forvarva ett lagre antal teckningsoptioner an vad deltagarna 

erbjudits. Overteckning kan inte ske. Lagsta antal teckningsoptioner att forvarva ar 5 

000 teckningsoptioner per deltagare for samtliga kategorier. 

| samband med Overlatelsen ska dotterbolaget, savida det inte medfér negativa 

beskattningskonsekvenser for Resurskoncernen eller deltagaren, forbehalla sig ratten 

att aterk6pa teckningsoptioner om deltagarens anstdllning eller uppdrag i 

Resurskoncernen upphodr eller om deltagaren i sin tur Onskar dverlata 

teckningsoptionerna. 

Det totala antalet teckningsoptioner som utges i LTIP 2022 6verstiger det antal 

teckningsoptioner som férvantas erbjudas i forsta tilldelningen. Teckningsoptioner som 

inte Gverlats vid det inledande erbjudandet eller som darefter daterképts av 

dotterbolaget far 6verlatas till framtida anstallda eller anstallda som har befordrats, 

 



varvid ovan angivna riktlinjer for tilldelning ska tillampas. Vid sadan tilldelning ska ny 

berakning av teckningsoptionernas marknadsvarde, som ska erlaggas av deltagare, ske. 

Overlatelse till framtida anstallda eller anstallda som har befordrats far inte ske efter 

arsstamman 2023. 

Ts Ratt till tilldelning i LTIP 2022 forutsatter att deltagaren vid tidpunkten for tilldelning ar 

anstdlld i Resurskoncernen eller har ingatt avtal darom, och inte vid namnda tidpunkt 

har informerat eller blivit informerad om att anstallningen avses att avslutas. 

8. Savitt galler deltagare i andra lander an Sverige, forutsatts dels att vidaredverlatelse av 

teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedGmning kan ske 

med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till deras  faststallda 

marknadsvarde. Styrelsen ska aga ratt att anpassa villkoren i LTIP 2022 i den man sa 

kravs for att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra lander, 

sa langt praktiskt mdjligt, ska kunna ske enligt motsvarande férutsattningar som féljer 

av LTIP 2022. 

Skal for LTIP 2022 och avvikelsen fran aktiedgarnas foretrddesratt 

Skdlen till inforande av LTIP 2022 och avvikelsen fran aktiedgarnas foretradesratt att teckna de nya 

teckningsoptionerna ar att kunna skapa mdjligheter for bolaget att rekrytera och behalla ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner genom erbjudande av ett langsiktigt 4garengagemang. Ett 

sadant agarengagemang férvantas bidra till en Gkad harmonisering av deltagarnas och aktiedgarnas 

intressen, samt framja ett langsiktigt engagemang for bolagets utveckling. | samband harmed noteras 

att incitamentsprogrammet fortsdttningsvis avses att vara arligen aterkommande varfor styrelsen, 

efter att ha utvarderat LTIP 2022, avser att aterkomma med forslag till motsvarande program infor 

kommande arsstammor. 

Kostnader, befintliga incitamentsprogram, utspddning och paverkan pa nyckeltal 

Eftersom teckningsoptionerna i LTIP 2022 dverlats till deltagarna till marknadsmassigt varde ar det 

styrelsens bed6mning att Resurskoncernen inte kommer att belastas med nagra sociala avgifter i 

forhallande till svenska deltagare i LTIP 2022. Koncernens kostnader for LTIP 2022 kommer saledes 

endast att besta av begransade kostnader fér implementering och administration av programmet samt 

eventuella sociala avgifter for deltagare i andra jurisdiktioner. 

Per dagen for kallelsen uppgar antalet aktier i bolaget till 200 000 000. Om samtliga teckningsoptioner 

som utges inom ramen for LTIP 2022 utnyttjas for teckning av aktier kommer totalt 3 310 000 nya 

aktier att utges, vilket motsvarar en utspddning om cirka 1,63 procent av bolagets aktiekapital och 

réster efter full utspadning beraknat pa antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga 

teckningsoptioner som utgivits i anslutning till LTIP 2022. Nyckeltalet resultat per aktie (kvarvarande 

verksamhet) for helaret 2021 hade i sadant fall minskat med cirka 0,07 kronor fran 4,54 kronor till 4,47 

kronor. 

Det finns for narvarande incitamentsprogram i form av tva teckningsoptionsprogram utestaende i 

bolaget, LTI| 2019 och LTI 2020. | LTI 2019 innehar deltagarna for narvarande totalt 739 172



teckningsoptioner dar varje teckningsoption, efter omrakning till foljd av genomférda utdelningar, kan 

utnyttjas for teckning av 1,33 aktier till en teckningskurs om 56,30 kronor per aktie under tre 

teckningsfénster under 2022. | LTI 2020 innehar deltagarna fér narvarande totalt 1 342 500 

teckningsoptioner dar varje teckningsoption, efter omrakning till foljd av genomférda utdelningar, kan 

utnyttjas for teckning av 1,30 aktier till en teckningskurs om 38,60 kronor per aktie under tre 

teckningsfonster under 2023. Om samtliga teckningsoptioner som fér narvarande innehas av deltagare 

i LT! 2019 och LTI 2020 utnyttjas for teckning av aktier skulle totalt 2 728 348 nya aktier utges. Om bada 

de befintliga incitamentsprogrammen som finns utestaende och det féreslagna LTIP 2022 utnyttjas 

fullt ut kommer totalt 6 038 348 nya aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspadning om 

cirka 2,93 procent av bolagets aktiekapital och réster efter full utspadning beraknat pa antalet aktier 

som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestaende incitamentsprogram samt det féreslagna 

LTIP 2022. 

Ovanstaende berdkningar avseende utspddning galler med fdrbehall fér omrakningar av 

teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omrakningsvillkor som finns i de fullstandiga villkoren for 

teckningsoptionerna. Ytterligare upplysningar om utstaende incitamentsprogram och ersattning till 

ledande befattningshavare finns i bolagets arsredovisning for 2021. 

Foérslagets beredning 

Forslaget till LTIP 2022 har beretts av ersadttningsutskott i samrad med externa radgivare. Det slutliga 

forslaget har beslutats av styrelsen.
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