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2.

Styrelsen föreslår (punkterna 2, 3, 7b, 13, 14 och 15 på
dagordningen):
Justeringspersoner
Charlotta Faxén, Lannebo Fonder och AnneCharlotte Hormgard, Tredje AP-fonden eller, vid
förhinder för någon av dem eller båda, den eller de
som styrelsen anvisar, utses till personer att justera
stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag
innefattar även att kontrollera röstlängden och att
inkomna poströster blir rätt återgivna i
stämmoprotokollet.

3.

Röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den
röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av
Euroclear Sweden AB baserat på
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster,
kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

7.b)

Disposition
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning för
räkenskapsåret 2020 lämnas och att disponibelt
belopp överförs i ny räkning.

13.

Ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om
godkännande av styrelsens rapport över ersättningar
som upprättats enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

14.

Ändring av bolagsordning
I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet
att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning
inför kommande bolagsstämmor föreslår styrelsen
att ett nytt fjärde stycke, med nedanstående lydelse,
införs i bolagsordningens § 9. Vidare föreslår
styrelsen följande mindre ändringar och
förtydliganden i § 1, § 9 samt i § 13 (markerade i
kursivt nedan), främst i syfte att anpassa
bolagsordningen till genomförda lagändringar.
Därutöver föreslår styrelsen följande mindre
språkliga ändring i § 11 åttonde punkten (markerad i
kursivt nedan). Styrelsen föreslår att verkställande
direktören bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registreringen av
bolagsordningen vid Bolagsverket.
§1
Nuvarande lydelse
Bolagets firma är SSAB AB (publ). Bolagets firma
lyder på engelska språket SSAB Corporation.
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Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är SSAB AB (publ). Bolagets
företagsnamn lyder på engelska språket SSAB
Corporation.
§ 9 andra stycket
Nuvarande lydelse
Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på
bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
dels göra anmälan till bolaget helst före kl. 12.00 den
dag som anges i kallelsen till stämman, varvid
antalet biträden även skall uppges. Sistnämnda dag
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Föreslagen lydelse
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra
anmälan till bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman, varvid antalet biträden även
skall uppges. Nämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.
§ 9 tredje stycket (nytt)
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller
två biträden, dock endast om aktieägare gjort
anmälan härom enligt föregående stycke.
§ 9 fjärde stycket (nytt)
Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in
fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap.
4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att
aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand
(poströstning) i enlighet med vad som anges i 7 kap.
4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 11 åttonde punkten
Nuvarande lydelse
8. fastställande av arvoden styrelsens ordförande
och ledamöter samt revisorerna,
Föreslagen lydelse
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8. fastställande av arvoden till styrelsens ordförande
och ledamöter samt revisorerna,
§ 13
Nuvarande lydelse
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
Föreslagen lydelse
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument.
15.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie
B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt att teckna aktier. Det totala antalet
aktier som kan komma att emitteras med stöd av
bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens
gränser och får inte överstiga tio (10) procent av
totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för
styrelsens emissionsbeslut. Bemyndigandet ska
innefatta rätt att besluta om emission mot kontant
betalning, betalning med apportegendom eller
betalning genom kvittning. Emission mot kontant
betalning eller kvittning ska kunna ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt endast i syfte att
finansiera företagsförvärv och under förutsättning att
emission genomförs på marknadsmässiga villkor.
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