Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ)
fullständiga förslag enligt punkterna 12 och 13 i den
föreslagna dagordningen till årsstämman torsdagen
den 2 maj 2019

Förslag under punkten 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare enligt följande.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernledning,
för närvarande sex personer. Målsättningen med riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare är att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig
ersättning bestående av: fast lön, rörlig lön, pensionsavsättningar samt övriga
ersättningar och förmåner.
Fast lön
Den huvudsakliga ersättningen ska utgöras av fast lön och anses motsvara en
marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta lönen ska
återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar,
komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen.
Rörlig lön
Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av ett antal konkreta och
koncerngemensamma verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga
affärsplanen som godkänts av styrelsen. Respektive mål ska ges en viktning av
total rörlig lön beroende på hur viktigt respektive mål anses vara för bolaget. Målen
kan inkludera finansiella mål, operativa mål samt mål för medarbetar- eller
kundnöjdhet. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de
underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.
Rörlig lön, vilken som huvudregel inte ska överstiga 50 procent av den fasta lönen,
ska regleras i individuella överenskommelser med de anställda som ska upprättas
kalenderårsvis.
Den verkställande direktören är ej berättigad till någon rörlig lön.
Pensionsavsättningar samt övriga ersättningar
Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. pensionsförmåner,
sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

tjänstebil

och

Uppsägningslön ska uppgå till maximalt sex månadslöner. Några avgångsvederlag
ska inte tillämpas.
Rätt att frångå riktlinjerna
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid
nästkommande årsstämma.
Övrig information
Information om redan beslutade ersättningar återfinns i bolagets årsredovisning för
2018.
Enligt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutades av
årsstämman 2018 ska rörliga ersättningar regleras i individuella bonusavtal som

upprättas kalenderårsvis. Sådana överenskommelser har ingåtts med de berörda
befattningshavarna, varvid uppfyllnaden av ett antal konkreta och
koncerngemensamma verksamhetsmål bestämda och godkända av styrelsen har
avgjort utfallet av rörlig lön beträffande de ledande befattningshavarna. Dessa
resultatparametrar har ej uppfyllts och ingen rörlig ersättning har utgått till de
berörda befattningshavarna.
Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2019 vid maximalt utfall för ledande
befattningshavare är cirka 2,8 miljoner kronor exklusive sociala avgifter baserat på
koncernledningens nuvarande sammansättning.
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Förslag under punkten 13: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller
genom kvittning, av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler
avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet
röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet röster i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, och av (2) nya stamaktier av serie B,
eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en
ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent
baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av
fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, förändring av
bolagets kapitalstruktur eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt
verksamhet eller tillväxt i bolaget på andra sätt.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av
dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket
eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
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