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HMS Networks AB – Protokoll från 
årsstämma den 23 april 2020 
 
Bolag: HMS Networks AB (publ), org. nr. 556661-8954 
Tid: Torsdagen den 23 april 2020 kl. 10.30 
Plats: HMS Networks AB, Stationsgatan 37, Halmstad  
 

1. Stämmans öppnande 
 
Styrelsens ordförande Charlotte Brogren hälsade samtliga välkomna och öppnade årsstämman. 
 
Upplystes att försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset vidtagits, 
innebärande bland annat att aktieägare har haft möjlighet att förhandsrösta inför stämman, att VD 
inte håller något anförande vid stämman och att varken valberedningen eller styrelsen närmare 
kommer redogöra för sina förslag till stämman. 
 

2. Val av ordförande 
 
Beslutade stämman att utse Charlotte Brogren till ordförande för årsstämman. Upplystes att 
styrelsen uppdragit åt bolagets CFO Joakim Nideborn att föra protokollet vid stämman samt att det 
justerade protokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida. 
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Upprättades förteckning över aktieägare som avgivit förhandsröst eller som närvarade personligen 
eller genom ombud på stämman, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. 
 
Godkändes att ett fåtal personer som fullgjorde uppgifter i samband med årsstämman närvarade 
under stämman. 
 

4. Godkännande av dagordningen 
 
Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.  
 

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet 
 
Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Thomas Ericsson.  
 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
Upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
onsdagen den 25 mars 2020 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Annons 
om att kallelse skett var samma dag införd i Dagens Industri och den 26 mars 2020 införd i 
HallandsPosten. Stämman konstaterades därigenom vara i behörig ordning sammankallad.  
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7. Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse, (b) revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare, samt (c) styrelsens förslag enligt punkterna 14-16 

 
Upplystes om att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget 
respektive koncernen för räkenskapsåret 2019, inklusive revisionsberättelsen för moderbolaget 
respektive koncernen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets 
hemsida från och med den 25 mars 2020, utsänts till de aktieägare som begärt det samt fanns 
tillgängliga vid stämman. 
 
Upplystes vidare att revisorsyttrande avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare, styrelsens förslag enligt punkterna 14-16 och styrelsens yttrande 
enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor 
och bolagets hemsida från och med den 2 april 2020, utsänts till de aktieägare som begärt det samt 
fanns tillgängliga vid stämman. 
 
Konstaterades att handlingarna därmed var framlagda vid stämman. 
 
Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisor Fredrik Göransson per telefon. 
 
Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till VD avseende HMS-koncernens verksamhet under 
räkenskapsåret 2019.  

 
8. Beslut om  

 
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning 
 

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2019. 
 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
 

Föredrogs styrelsens ändrade förslag att ingen vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna för 
räkenskapsåret 2019 och att balanserade vinstmedel, inklusive årets vinst, ska överföras i ny 
räkning.  
 
Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. 
 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 
 

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.  
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9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer 
 
Upplyste ordföranden att valberedningens förslag inför årsstämman 2020 samt redogörelse för 
valberedningens arbete framgår av det material som delats ut vid stämman. Upplystes vidare att 
valberedningen den 27 mars 2020 ändrat sitt förslag om arvode till styrelsens ordförande och att 
det nya förslaget innebär oförändrade arvoden till samtliga ledamöter.  
 
Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter 
utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.  

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 
 
Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med ett 
sammanlagt belopp om 1 625 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor 
och övriga ledamöter ska erhålla 225 000 kronor vardera. Som ersättning för utskottsarbete 
beslutades att ordförande i revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och att övriga ledamöter i 
revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i 
övriga utskott.  

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt 
godkänd räkning.  
 

11. Val av styrelse 
 
Upplyste ordföranden att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra 
företag framgår av det material som delats ut vid stämman. 
 
Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Charlotte Brogren, 
Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren samt nyval av Niklas Edling. 
Vidare omvaldes Charlotte Brogren som styrelsens ordförande. 
 

12. Val av revisor  
 
Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att, för en mandatperiod om ett år, välja 
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson 
kommer att vara huvudansvarig revisor.  
 

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
 
Upplyste ordföranden att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
i sin helhet återfanns i förvaltningsberättelsen, i kallelsen och på bolagets hemsida samt var 
inkluderat i det material som delats ut vid stämman. 
 
Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. 
 
Beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med 
styrelsens förslag, Bilaga 2.  
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14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
 
Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet 
med styrelsens förslag, Bilaga 3. Det antecknades att beslutet var enhälligt. 
 

15. Beslut om (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2021-2024 för samtliga 
anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen för 
Aktiesparprogram 2021-2024 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 
2021-2024  
 
Beslutade stämman om (a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2021-2024 för 
samtliga anställda, (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom 
ramen för Aktiesparprogram 2021-2024 samt (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i 
Aktiesparprogram 2021-2024 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Det antecknades att 
beslutet, med undantag för de aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 0,1% procent av 
aktierna och rösterna på stämman som genom förhandsröst eller på annat sätt anmält att de röstar 
mot förslaget, var enhälligt. 
 

16. Beslut om ändring av bolagsordningen 
 
Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av 
bolagsordningen. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. 
 
Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, 
varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 6. Det antecknades att beslutet 
var enhälligt 
 

17. Stämmans avslutande 
 
Ordföranden riktade ett tack till bolagets VD och samtliga anställda för ett väl genomfört 
verksamhetsår 2019.  
 
Ordföranden förklarade årsstämman 2020 avslutad. 
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Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 

Joakim Nideborn   Charlotte Brogren 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Thomas Ericsson 
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Bilaga 5 
(punkt 13) 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare  
 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.  
 
Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i HMS Networks 
koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan 
avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte 
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.  
 
Riktlinjernas främjande av HMS Networks affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet  
 
HMS är en världsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och industriell IoT. Bolagets 
vision är att, i en värld där alla maskiner och apparater är intelligenta och uppkopplade, vara ledande i att få 
industriella enheter och system att kommunicera för att på detta sätt skapa en mer produktiv och hållbar 
värld. HMS affärsstrategi består i korthet i att eftersträva lönsam tillväxt inom strategiska marknader, 
fokusera på hållbar produktutveckling, vara en global spelare med en lokal närvaro samt ha en hållbar 
förädlingskedja. En framgångsrik implementering av HMS affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att HMS kan rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare. Målsättningen med HMS ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att 
erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare 
kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan 
erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Ytterligare information om HMS affärsstrategi finns på 
www.hms-networks.com/sv. 
 
HMS har pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som har beslutats av bolagsstämman 
och därför inte omfattas av dessa riktlinjer. Programmen omfattar samtliga anställda i HMS och syftar till att 
de anställda ska få ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höjd motivation samt 
samhörighetskänsla med bolaget genom ett långsiktigt ägarengagemang. Programmen bidrar även till att 
HMS kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning och därigenom skapa förutsättningar för att rekrytera 
och behålla kompetent personal. Prestationskraven relaterar för närvarande till vinst per aktie. Programmen 
uppställer vidare krav på egen investering och viss innehavstid. För mer information om dessa program se 
HMS hemsida www.hms-networks.com/sv.  
 
Formerna av ersättning m.m. 
 
Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och kan bestå av fast kontantlön, 
rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner, samt ytterligare rörlig kontantersättning 
vid vissa extraordinära omständigheter. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – 
besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.  
 
Fast kontantlön ska fastställas med utgångspunkten att den ska vara konkurrenskraftig tillsammans med 
kort- och långsiktiga incitament. Den absoluta nivån ska fastställas utifrån den aktuella befattningen och den 
enskildes kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta kontantlönen ska revideras årligen.   
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Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella mål för 
koncernen och får uppgå till högst 50 procent av den fasta kontantlönen. Fördelningen mellan fast och rörlig 
kontantersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Målen ska 
huvudsakligen relatera till tillväxt och lönsamhet, där relationen mellan dessa nyckeltal ska vara 
bestämmande för utfallet av rörlig kontantersättning. Därutöver kan även individuella mål fastställas. Målen 
ska vara utformade så att de främjar HMS affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, 
genom att exempelvis ha en tydlig koppling till koncernens strategiska fokusområden och/eller främja 
befattningshavarens långsiktiga utveckling inom HMS. Mätperioden för målen för rörlig kontantersättning 
kan vara ett eller flera år. 
 
För verkställande direktören ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkringsförmåner, vara 
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremien ska uppgå till 
högst 35 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till 28,5 prisbasbelopp, och högst 25 procent på 
överstigande lönedelar.  
 
För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkringsförmåner, vara 
premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremien ska följa ITP1-
planen och ska uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten. 
 
Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård och bilförmån. Sådana förmåner 
får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta kontantlönen.  
 
Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana 
extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan 
ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta kontantlönen samt ej utges 
mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av 
ersättningsutskottet. 
 
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser 
pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler 
eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.  
 
Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.  
 
Ersättningsutskottet ska för styrelsen bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. 
När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska 
fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har 
uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till verkställande 
direktören beslutas av styrelsen utifrån ersättningsutskottets rekommendationer. Ersättningar till övriga 
befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet.  
 
Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten 
utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning 
som utbetalats på felaktiga grunder. 
 
Upphörande av anställning  
 
Ledande befattningshavare ska vara anställd tills vidare. I händelse av uppsägning ska för verkställande 
direktören gälla sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning av verkställande direktören från 
bolagets sida kan därutöver avgångsvederlag motsvarande maximalt tolv månaders fast kontantlön utgå. 
Andra inkomster ska inte avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från verkställande direktörens 
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sida ska avgångsvederlag inte utgå. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavarna ska gälla en 
ömsesidig uppsägningstid om sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.  
 
Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens 
upphörande, dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan 
ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den fasta kontantlönen vid 
tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) inkomst som erhålls genom nytt anställningsavtal, uppdrag 
eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är 
tillämpligt, dock som längst under en period om tolv månader efter anställningens upphörande. 
 
Lön och anställningsvillkor för anställda  
 
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för HMS 
anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt 
ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens 
beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.  
 
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna  
 
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om 
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya 
riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla 
till dess nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera 
program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i HMS. Ersättningsutskottets 
ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och 
beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i 
bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.   
 
Avvikelse från riktlinjerna 
 
Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det och avsteg är nödvändigt för att tillgodose HMS långsiktiga intressen, inklusive dess 
hållbarhet, eller för att säkerställa HMS ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i 
ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om 
avvikelse från riktlinjerna.  
 
Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020 
 
I årsredovisningen för 2019, not 10, redovisas den totala kostnadsförda ersättningen till verkställande 
direktören samt övriga ledande befattningshavare, inklusive eventuella tidigare ingångna åtaganden vilka 
ännu inte har förfallit till betalning.  
 

 
Halmstad i mars 2020 

HMS Networks AB (publ) 
Styrelsen 
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