Pressmeddelande
Stockholm den 19 april 2017

Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) kallas
härmed till årsstämma
Stockholm, Sverige – CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX
Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) (”CLX” eller ”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 14.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33,
Kista, Stockholm.
Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalen
öppnas kl. 13.00.
Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken lördagen den 13 maj 2017 (eftersom avstämningsdagen är en lördag
måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 12 maj 2017).
Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos CLX per post till CLX Communications AB (publ)
Att: Årsstämma, Box 1206, 164 28 Kista, Stockholm, eller per e-post till:
agm2017@clxcommunications.com, senast måndagen den 15 maj 2017. Vid anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer
dagtid.
Fullständig kallelse följer nedan

För ytterligare information vänligen kontakta
Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)
Mobiltelefon
E-mail
Webplats

+46-768-966 300
thomas.ahlerup@clxcommunications.com
www.clxcommunications.com

Om CLX Communications
CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och
mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera
globalt med sina kunder och anslutna enheter – IoT (Internet of Things).
CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila
konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm,
Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.
CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.

Kallelse till årsstämma i CLX Communications AB (publ)
Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) (”CLX” eller ”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 14.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33,
Kista, Stockholm.
Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalen
öppnas kl. 13.00.
Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken lördagen den 13 maj 2017 (eftersom avstämningsdagen är en lördag
måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 12 maj 2017).
Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos CLX per post till CLX Communications AB (publ)
Att: Årsstämma, Box 1206, 164 28 Kista, Stockholm, eller per e-post till:
agm2017@clxcommunications.com, senast måndagen den 15 maj 2017. Vid anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer
dagtid.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 12 maj
2017. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan
därom till förvaltaren.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig
högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från
utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före
bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets hemsida: www.clxcommunications.com.
Biträden
Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernredovisningsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultatsräkning
och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
12. Fastställande av principer för valberedning
13. Fastställande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier
15. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
CLX:s valberedning, bestående av Oscar Werner (som representerar Cantaloupe AB),
Björn Fröling (som representerar Neqst D1 AB), Anders Ingeström (som representerar
Kjell Arvidsson AB), Joachim Spetz (som representerar Swedbank Robur) och Erik
Fröberg (styrelsens ordförande) föreslår att styrelsens ordförande Erik Fröberg är
ordförande vid årsstämman.
Förslag till disposition av Bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015/16.
Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvode och
val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (punkterna 9 – 11)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan
suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med 250 000 kronor för var och en av styrelsens
ledamöter som inte är anställda av bolaget, med 550 000 kronor till styrelsens ordförande,
med 40 000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet samt med 80 000
kronor till revisionsutskottets ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Erik Fröberg, Johan Stuart, Charlotta
Falvin samt Kjell Arvidsson omväljs samt att Renée Robinson Strömberg och Björn
Zethraeus nyväljs. Styrelseledamöterna Jonas Fredriksson och Helena Nordman-Knutson
har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Erik Fröberg väljs till styrelseordförande.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som
Bolagets revisor samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av
valberedning.
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt
största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare
som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
per den 30 juni 2017, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden
utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
årsstämman 2018. För det fall någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna ej
önskar utse sådan representant skall den femte största aktieägaren eller ägargruppen
tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fem ledamöter.
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget
och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i
förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från
bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i
valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en
styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan
styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2018.
Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör
de fyra största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska
representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av
de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i
valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska
samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga
rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största
aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med
utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten
lämnat sin post. Förändringar i valberedningens sammansättning skall omedelbart
offentliggöras.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de
nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt
arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen
har offentliggjorts.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2018:
a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till revisorer
e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen
f)

förslag till arvode för Bolagets revisorer

g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.
Fastställande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. För
närvarande finns det sex ledande befattningshavare i Bolaget, inklusive den verkställande
direktören.
Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal ingångna efter årsstämman och för
ändringar i anställningsavtal gjorda därefter.
Styrelsen äger rätt att avvika från nedanstående riktlinjer till ledande befattningshavare om
det finns särskilda skäl.
Ersättning
Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska spegla
CLX:s behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom
ersättningspaket som upplevs som rättvisa och varandes på en konkurrenskraftig nivå.
Ersättningen ska bestå av följande delar:
•
•
•
•
•

fast grundlön;
kortsiktig rörlig ersättning;
långsiktig rörlig ersättning;
pensionsförmåner; och
övriga förmåner och avgångsvederlag.

Grundlön och rörlig ersättning
Den fasta lönen ska återspegla befattning, kvalifikationer, erfarenhet och individuella
prestationer. Den ska vara marknadsmässig.
Rörlig lön ska mätas mot fördefinierade finansiella prestationsmål. Icke-finansiella mål kan
också användas för att stärka fokus på att uppnå koncernens strategiska planer. Målen
ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen.
Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta grundlönen för
verkställande direktören och 30 procent av den fasta grundlönen för övriga ledande
befattningshavare.
Långsiktig rörlig ersättning kan innefatta aktierelaterade incitamentsprogam, se nedan.

Pensioner
Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska
återspegla vanliga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande
befattningshavare i andra företag och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda
pensionsplaner.
Övriga ersättningar
Övriga förmåner ska i första hand bestå av sjukförsäkring och friskvård. Övriga förmåner
kan också innehålla allmänt accepterade ersättningar i samband med anställning eller flytt
utomlands av en ledande befattningshavare.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat
incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. En extra bolagsstämma 5 december
2016 beslutade om att inrätta ett aktierelaterat incitamentsprogram (LTI 2016). Syftet med
att erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram är att säkerställa att ledande
befattningshavares intresse överensstämmer med Bolagets aktieägare. Individuellt,
långsiktigt ägande bland nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för
verksamheten och dess lönsamhet, öka motivationen och samhörighetskänslan med
Bolaget.
Anställningens upphörande
Om Bolaget säger upp verkställande direktörens anställning, ska uppsägningstiden vara
högst sex månader, och om verkställande direktören säger upp anställningen ska
uppsägningstiden vara sex månader.
Mellan Bolaget och ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 3-6 månader
för Bolaget och 3-6 månader för den anställde.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier
(punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant
betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att
sådan nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och
skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning
av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse. Styrelsen får
besluta om emission av aktier som innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst
10 procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första
gången utnyttjar bemyndigandet.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Kista
Science Tower, 164 28 Kista, Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.clxcommunications.com. Samtliga
ovanstående handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation.
Övrig information
Bolaget har för närvarande 49 534 442 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.
***
Stockholm i april 2017
CLX Communications AB (publ)
Styrelsen

