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Villkor för styrelsearvode i form av tilldelning av Syntetiska
Aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2020
1.

2.

Definitioner
”Bolaget”

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, org. nr 556016-0680.

”Syntetisk Aktie”

En rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp
som motsvarar börskursen, för en aktie av serie B i Bolaget
på Nasdaq Stockholm, vid utbetalningstillfället.

Syntetiskt aktieprogram för icke anställda bolagsstämmovalda
styrelseledamöter
Nominerad styrelseledamot kan välja att få styrelsearvodet (dock ej arvode för
kommittéarbete) enligt följande: i) 25 procent av arvodet i kontanter och
Syntetiska Aktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar
75 procent av styrelsearvodet, ii) 50 procent av arvodet i kontanter och 50
procent i form av Syntetiska Aktier, eller iii) 75 procent av arvodet i kontanter och
25 procent i form av Syntetiska Aktier. Styrelseledamot kan dessutom välja att
inte delta alls i det syntetiska aktieprogrammet.
Det antal Syntetiska Aktier som tilldelas styrelseledamoten skall baseras på ett
volymvägt genomsnitt av börskursen för aktier av serie B på Nasdaq Stockholm
under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter
offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet det år då
styrelseledamoten blir vald eller omvald till styrelseledamot. Antalet Syntetiska
Aktier skall avrundas nedåt till närmast helt antal aktier.

3.

Kvalificeringsperiod
Styrelseledamotens rätt till full tilldelning av Syntetiska Aktier är beroende av om
styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av
mandatperioden och kvalificering sker med 25 procent per påbörjat kvartal som
styrelseledamot, varvid första kvalificeringsperioden räknas från och med 1 april.

4.

Utbetalning
Styrelseledamotens rätt att erhålla utbetalning inträder, i förhållande till tilldelade
Syntetiska Aktier, efter publicering av Bolagets bokslutskommuniké femte året
efter den bolagsstämma som beslutade om tilldelning av de Syntetiska Aktierna.
Utbetalningsbeloppet skall fastställas baserat på den volymvägda
genomsnittskursen för aktier av serie B under fem handelsdagar som följer
närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén och utbetalningen skall ske
tio bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts.
Utdelningar på aktier av serie B som beslutas av bolagsstämman under
innehavstiden skall utbetalas till styrelseledamot samtidigt som utbetalning sker i
förhållande till tilldelade Syntetiska Aktier.
Från belopp som skall utbetalas äger Bolaget rätt att innehålla och till
skattemyndighet inbetala källskatt.
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5.

Omräkning
Om aktiekapitalet i Bolaget ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller
optioner utges eller Bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande
förändringar inträffar, skall antalet Syntetiska Aktier omräknas för att tillförsäkra
styrelseledamoten ekonomiska rättigheter som motsvarar vad som skulle följt om
styrelseledamoten varit innehavare av motsvarande antal aktier av serie B sedan
tilldelningstillfället. Härvid skall, så långt möjligt, svensk marknadspraxis för
omräkning av liknande instrument tillämpas. För den händelse en omräkning inte
är möjlig eller en åtgärd eller transaktion rörande Bolaget försvåras av att de
Syntetiska Aktierna är utestående, kan utbetalning hänförlig till då utestående
Syntetiska Aktier ske i förtid baserat på då gällande kurs på Bolagets aktier av
serie B.
Varje omräkning skall med bindande verkan för Bolaget och styrelseledamöterna
utföras av ett av Stockholms Handelskammares utsett, från Bolaget fristående,
revisionsbolag.

6.

Tidigareläggning av utbetalning
För den händelse styrelseledamotens uppdrag upphört senast under tredje
kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de
Syntetiska Aktierna, äger styrelseledamoten inom tre månader från det att
styrelseledamoten avgått begära att utbetalningstidpunkten tidigareläggs och
inträder, i förhållande till samtliga tilldelade Syntetiska Aktier, efter publicering av
bokslutskommunikén året efter det år uppdraget upphört. Det belopp som skall
utbetalas skall beräknas på volymvägd genomsnittskurs för aktier av serie B
under de fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av
bokslutskommunikén och utbetalning skall ske tio bankdagar efter det att
utbetalningsbeloppet fastställts. Motsvarande rätt att påkalla tidigarelagd
utbetalning skall gälla för avliden styrelseledamots efterlevande.

7.

Förbud mot pantsättning eller överlåtelse av rättighet
Rättigheten som följer med den Syntetiska Aktien kan inte belånas, pantsättas,
överlåtas eller eljest förfogas över. Dock gäller att rättigheten i samband med
styrelseledamotens dödsfall övergår på dödsboet.

8.

Ändring av avtalsvillkoren
Eventuella ändringar avseende dessa villkor skall godkännas av bolagsstämma i
Bolaget.

9.

Tvister
Tvister avseende tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall avgöras i enlighet
med svensk lag om skiljemän i Stockholm varvid svensk lag skall vara tillämplig.
Kostnaderna för sådant skiljeförfarande skall bäras av Bolaget med undantag för
sådant skiljeförfarande som, enligt skiljedomen, utan skälig grund påkallats av
styrelseledamoten.

___________________

