Årsstämma i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

BILAGA 3

DAGORDNING
Årsstämman 2014 med aktieägarna i
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1

Val av ordförande vid årsstämman.

2

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3

Godkännande av dagordning.

4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5

Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.

6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen och revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för
revisionsarbetet under 2013.

7

VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.

8
Beslut om
8.1 fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen;
8.2 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt
8.3 dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och
avstämningsdag för utdelning.
9
Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m.m.
9.1 Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
9.2 Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer.
9.3 Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.4 Fastställande av arvode till revisor.
9.5 Bestämmande av antalet revisorer.
9.6 Val av revisor.
10

Beslut om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

1

Årsstämma i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

BILAGA 3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2014.
Beslut om inrättande av Aktiesparplan (Stock Purchase Plan).
Beslut om överlåtelse av egna aktier för Aktiesparplanen.
Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Aktiesparplanen.
Beslut om inrättande av Plan för nyckelpersoner (Key Contributor Retention Plan).
Beslut om överlåtelse av egna aktier för Plan för nyckelpersoner.
Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Plan för nyckelpersoner.
Beslut om inrättande av Resultataktieplan för högre chefer (Executive Performance
Stock Plan).
11.8 Beslut om överlåtelse av egna aktier för Resultataktieplan för högre chefer.
11.9 Beslut om aktieswapavtal med tredje part för Resultataktieplan för högre chefer.
12

Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt
ersättningsprogram 2010, 2011, 2012 och 2013.

13

Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman bör besluta att
uppdra åt styrelsen att utreda hur aktierna ska ges samma röstvärde och framlägga
förslag om detta till bolagsstämman 2015.

14

Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska
uppdra åt styrelsen:
14.1 att vidta erforderliga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i bolaget;
14.2 att tillskriva regeringen med en begäran om att det snarast tillsätts en utredning med
direktiv om att lägga fram ett lagförslag till avskaffande av rösträttsgraderingen i
svenska aktiebolag;
14.3 att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i
bolagsstyrelsen.
15

Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av
bolagsordningen.

16

Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om särskild granskning enligt
10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) för att klargöra om bolaget har brutit mot
sanktionsbeslut fattade av vederbörande internationella organ. Granskningen ska i
första hand avse bolagets export till Iran.

17

Stämmans avslutande.
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