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FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 
Årsstämma 2017 med aktieägarna i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
 
 
Dagordning 

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 revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till 
ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2016 

7. VDs tal. 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. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

10. Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda 
ledamöter i styrelsens kommittéer 

11. Val av styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter: 
11.1. Jon Fredrik Baksaas (nyval) 
11.2. Jan Carlson (nyval) 
11.3. Nora Denzel 
11.4. Börje Ekholm 
11.5. Eric A. Elzvik (nyval) 
11.6. Leif Johansson 
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11.7. Kristin Skogen Lund 
11.8. Kristin S. Rinne 
11.9. Sukhinder Singh Cassidy 
11.10. Helena Stjernholm 
11.11. Jacob Wallenberg 

12. Val av styrelsens ordförande  
Valberedningens förslag: 
Valberedningen föreslår att Leif Johansson väljs till styrelsens ordförande.  

13. Bestämmande av antalet revisorer 

14. Fastställande av arvode till revisor 

15. Val av revisor 

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

17. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017 (”LTV 2017”) 

17.1. Beslut om inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2017 

17.2. Beslut om överlåtelse av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för 
LTV 2017 

17.3. Beslut om aktieswapavtal med tredje part för LTV 2017 
 

18. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt 
ersättningsprogram 2013, 2014, 2015 och 2016 

19. Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman ska uppdra åt styrelsen 
att till stämman 2018 framlägga förslag till samma röstvärde för alla aktier 

20. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta att 
uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av en ändring av det 
juridiska regelverket av innebörd att möjligheten till rösträttsgradering i svenska aktiebolag 
avskaffas 

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

21.1. avseende aktiers röstvärde 

21.2. avseende begränsning av vem som kan utses till styrelseledamot 

22. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att årsstämman ska besluta att: 

22.1. anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget; 
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22.2. uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision; 

22.3. resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att 
rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen; 

22.4. anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män 
och kvinnor; 

22.5. uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga 
denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som 
etnicitetsområdet; 

22.6. årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in 
i den tryckta årsredovisningen; 

22.7. uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en 
aktieägarförening i bolaget; 

22.8. ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, 
svensk eller utländsk; 

22.9. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörlig myndighet (regeringen 
och/eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en regeländring på 
ifrågavarande område; 

22.10. valberedningen vid fullgörandet av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor 
sammanhängande med etik, kön och etnicitet; 

22.11. uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennes 
uppmärksamhet på behovet av införandet av en nationell så kallad ”politikerkarantän”; 
och att 

22.12. 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 eventuellt inträffande extra bolagsstämma för 
beslut. 

23. Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att frågan om det 
förekommit korruption inom bolagets verksamhet måtte göras till föremål för särskild granskning  

24. Stämmans avslutande 

______________________ 
 


