Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Monivent AB tisdagen den 19 maj 2020
kl. 13.00 i bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg.
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Fredrik Sjövall utses att som ordförande leda årsstämman.
Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga
styrelsesuppleanter.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode på 120 000 kronor ska utgå till styrelseordförande samt att
styrelsearvode på 60 000 kronor per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.
Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor (punkt 12)
Valberedningen föreslår nyval av Maria Hägglund-Morin till styrelseledamot samt omval av ledamöterna
Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg. Vidare meddelas att Pontus Ottosson
avgår.
Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Sjövall. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets
revisor Patrik Högström omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Maria Hägglund-Morin (född 1974)
Relevant utbildning: B.Sc. Business Administration samt filosofie kandidatexamen i personal- och
arbetslivsfrågor.
Relevant arbetslivserfarenhet: gedigen erfarenhet inom organisationsutveckling och bolagskommunikation med
en nuvarande befattning som VP HR & Corporate Communication på CellaVision AB (publ) sedan 2009. Andra
erfarenheter omfattar roller på Gambro, Perstorp och Daimler/Chrysler A/S.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Phase Holographic Imaging AB och ProstaLund AB.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning
eller eljest med villkor. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av
teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse
utestående aktier.
Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägare så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning
av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning
av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen
vara marknadsmässig med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Styrelsen ska vidare äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle som
detta bemyndigande nyttjas.
För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021:
Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största
ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.
Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa
röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde
och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska
inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i
valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren.
Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.
Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och
ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.
Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska
den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan
valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid
erbjuda efter förändringen berörd/a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda
representanter.
Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis
att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.
Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:
• val av ordförande vid stämman
• val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till
ledamöter i styrelsens utskott
• val av revisor och ersättning till denne, samt
• nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall)
Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

