
Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson (punkterna 14.a) – m), 15. och 16. på den 
föreslagna dagordningen): 

14. Att årsstämman ska besluta att: 

 a) anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor 
inom bolaget 

 b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en 
arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision 

 c) resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till 
årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i 
den tryckta årsredovisningen 

 d) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga 
nivåer inom bolaget mellan män och kvinnor 

 e) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även 
denna vision samt noggrant följa utvecklingen på 
såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet 

 f) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, 
förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta 
årsredovisningen 

 g) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder 
för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget 

 h) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt 
styrelsearvode via juridisk person, svensk eller 
utländsk 

 i) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska 
fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande 
med etik, kön och etnicitet 

 och att uppdra åt bolagets styrelse att: 

 j) utarbeta ett förslag till representation för såväl de 
små som medelstora aktieägarna i såväl styrelse som 
valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 (eller 
möjligen dessförinnan inträffande extra 
bolagsstämma) för beslut 

 k) genom hänvändelse till vederbörlig myndighet - i 
första hand regeringen eller Skatteverket - fästa 
vederbörandes uppmärksamhet på behovet av 
regeländring såvitt avser den problematik som berörs 
under (h) ovan 

 l) genom hänvändelse till regeringen peka på behovet 
att genom ändring i det juridiska regelverket avskaffa 
möjligheten till s.k. rösträttsgradering 



 m) genom hänvändelse till regeringen fästa 
uppmärksamheten på behovet av införande av en s.k. 
politikerkarantän  

15.  Att årsstämman ska besluta om ändring av 
bolagsordningen på så sätt att de sista två 
meningarna i § 5 i gällande bolagsordning 
fortsättningsvis ska ha följande lydelse:  

 Såväl aktie av Serie A som Serie B medför en röst 
samt berättigar till samma rätt till andel av bolagets 
tillgångar och vinst. 

16.  Att årsstämman ska besluta om ändring av 
bolagsordningen § 7 på så sätt att paragrafen 
kompletteras med ett andra och ett tredje stycke 
enligt nedan: 

 Förutvarande statsråd må utses till ledamot av 
styrelsen tidigast två år efter det att vederbörande 
lämnat uppdraget som statsråd.  

 Vad beträffar andra heltidsarvoderade politiska 
befattningshavare skall gälla en tidsgräns på ett år, 
såvida inte synnerliga skäl föranleder till annat.  

 

 


