Kallelse till årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ)
Aktieägarna i Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538, (”Bolaget”), kallas till
årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 genom deltagande via poströstning. Närvaro på
årsstämman sker uteslutande genom poströstning.
Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)
Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har
styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att inte möjliggöra deltagande från
aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid årsstämman den 6 maj
2021. Aktieägarna kan endast tillvarata sin rösträtt vid stämman genom poströstning enligt
nedan förfarande.
Poströstning
Aktieägarna utövar sin rätt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med 22 § i lagen
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin
rösträtt vid årsstämman den 6 maj 2021.
För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per den 28 april 2021. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
stämman samt stämmoprotokoll.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.wastbygg.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver
inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret
ska skickas till Wästbygg Gruppen AB ”IR Årsstämma” Sofierogatan 3B, 412 51 Göteborg. Ifyllt
formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: arsstamma@wastbygg.se.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
webbplats www.wastbygg.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället
ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt
bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I
sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska
tillåtas att delta i egen person och genom ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.

rösträttsregistrering, måste i god tid före den 30 april 2021 underrätta sin förvaltare härom.
Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 30 april 2021.
Om stämman
Bolagsstämman hålls den 6 maj 2021 i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får ej delta i
person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av
personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för
stämman, protokollförare och justeringsperson).
Förslag till dagordning
1.

Stämmans öppnande.

2.

Val av ordförande vid stämman.

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Val av en eller två justeringsperson(er).

6.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens rapport enligt 8
kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

8.

Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a §
aktiebolagslagen;
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

10.

Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.

11.

Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för
valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

12.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram (LTI).

13.
14.

Beslut om antagande av riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare.
Stämmans avslutande.
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Beslutsförslag
Punkt 2: Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Cecilia Marlow till ordförande vid
årsstämman 2021, eller vid förhinder för henne, den som anvisas av valberedningen.
Punkt 3: Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB
baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.
Punkt 5: Styrelsen föreslår att Jessica Gårdmo och Christina Andersson, eller vid förhinder för
någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera
stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden
och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 8 (b): Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 418
430 308 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 106 722 545 kronor,
motsvarande 3,30 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny
räkning balanseras 1 311 707 763 kronor. Styrelsen föreslår att den 10 maj 2021 fastställs som
avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalningen ske genom
Euroclear Sweden AB den 13 maj 2021.
Punkt 8 (c): Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås
fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande
ordning:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Cecilia Marlow (styrelseledamot, ordförande)
Jörgen Andersson (styrelseledamot, VD)
Lennart Ekelund (styrelseledamot)
Christina Källenfors (styrelseledamot)
Joacim Sjöberg (styrelseledamot)

Punkt 9: Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 500 000 SEK och till
övriga styrelseledamöter med 220 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom
föreslås att arvode till ledamöterna i investeringsutskottet utgår med 25 000 SEK per ledamot för
hela mandatperioden.
Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jörgen Andersson, Lennart
Ekelund, Christina Källenfors, Joacim Sjöberg samt Cecilia Marlow. Cecilia Marlow föreslås
omväljas till styrelsens ordförande.
Information om de ledamöter som föreslås omväljas och deras respektive oberoende gentemot
Bolaget och Bolagets större aktieägare återfinns på Bolagets webbplats (www.wastbygg.se) samt i
Bolagets årsredovisning.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB
med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor och Camilla Nilsson som medpåskrivande revisor
intill årsstämman 2022.
Punkt 11: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av
valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs av årsstämman den
23 mars 2020, och som framgår av bilaga A, att oförändrat gälla intill dess att bolagsstämman
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beslutar annat. Förslaget är oförändrat i förhållande till de principer som gällt fram till
årsstämman 2021. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är
förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens
ledamöter.
Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt
incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2021) I enlighet med nedan.

Bakgrund
LTI 2021 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ca 40 ledande befattningshavare
och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska
användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg. Det övergripande syftet med LTI 2021 är
att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa
maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2021 avser även skapa ett långsiktigt fokus på
resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2021 bedöms vidare underlätta för Bolaget
att rekrytera och behålla anställda. LTI 2021 är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt
ersättningspaket till ledande befattningshavare. Styrelsen bedömer därför att det föreslagna LTI
2021 är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Det är styrelsens avsikt att under kommande
år utvärdera LTI 2021 med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program som
LTI 2021. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2022 lägga fram förslag till beslut
avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av
LTI 2021 till deltagarna.

Villkor för LTI 2021
1.

LTI 2021 ska omfatta anställda indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar
koncernchef, den andra kategorin omfattar övriga personer i koncernledningen och den
tredje kategorin omfattar övrig bolagsledning och funktionschefer. Tillkommande
personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Wästbyggkoncernen
när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat
av att anställningen påbörjas.

2. LTI 2021 innebär att deltagarna ges möjlighet att erhålla en kontant bonus motsvarande
respektive årslön multiplicerat med tillväxtfaktorn (genomsnittet av tillväxtfaktorn de
senaste tre (3) åren), (”Tillväxtmålet”), vilket ska resultera i maximalt bonusbelopp i
enlighet med punkten 8.
3. Uppfyllnad av Tillväxtmålet ska bedömas av styrelsen i samband med avgivandet av
bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021 vartefter utbetalning av fastställt
bonusbelopp kommer att ske. Rätten att erhålla bonusbelopp är villkorad av att
deltagaren fortsatt är anställd vid tidpunkten för avgivandet av bokslutskommunikén för
räkenskapsåret 2021 samt att deltagaren vid denna tidpunkt inte själv sagt upp sin
anställning eller sagts upp på grund av personliga skäl.
4. Innan bonusbeloppet beslutas och utbetalas ska styrelsen bedöma om utbetalning enligt
principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning
samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är
fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det bonusbelopp som ska utgå.
5. Deltagarna ska, för att delta i aktiesparprogrammet, använda hela bonusbeloppet som
erhålls inom ramen för LTI 2021, efter avdrag för skatt, till att förvärva befintliga B-aktier
i Bolaget (“Sparaktier”).
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6. Investeringen i Sparaktier ska ske genom förvärv av B-aktier senast den 31 december
2022
(”Investeringsperioden”).
Styrelsen
ska
äga
rätt
att
förlänga
Investeringsperioden om deltagarna inte har kunnat förvärva aktier på grund av
tillämpliga insiderregler.
7. Om Sparaktierna behålls från utgången av Investeringsperioden till och med den 31
december 2025 (”Sparperioden”) och deltagaren fortsatt varit anställd i Bolaget eller
annat bolag i Wästbyggkoncernen under hela Sparperioden, har deltagaren rätt att
erhålla ytterligare B-aktier i Bolaget vederlagsfritt från Bolaget, (”Matchningsaktier”).
Överlåtelsen av Matchningsaktier är villkorad nästkommande årsstämmas beslut
avseende återköp samt överlåtelse av egna aktier.
8. Det maximala bonusbelopp som respektive deltagare ska kunna erhålla inom LTI 2021 är
begränsat till följande procentsats av deltagarens fasta årslön för 2021.
Maximalt
bonusbelopp (%
av fast årslön

Koncernchef

Maximalt antal
Matchningsakti
er per
Sparaktie
1

Övrig koncernledning

1

10 %

Övrig bolagsledning

1

6%

Befattning

15 %

9. Innan antalet Matchningsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma
om tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av Bolagets resultat och
finansiella ställning, förhållandena på aktiemarknaden och förhållandena i övrigt. Om
styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal
Matchningsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer
lämpligt.
10. Det antal Matchningsaktier som kan erhållas med stöd av Sparaktier kan komma att bli
föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av
aktier, företrädesemissioner och liknande händelser.
11. Tilldelning av Matchningsaktier ska ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av
bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2025.
12. Deltagande i LTI 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att
sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa
kostnader för Bolaget.
13. Styrelsen ska i vissa fall ha rätt att besluta om proportionerlig tilldelning om
anställningen har avslutas före utgången av Sparperioden enligt vad som anges i punkt 14
nedan.
14. LTI 2021 ska regleras av separata avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara
för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 inom ramen för de ovan
angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa
villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.
Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på
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grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett
offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion
eller liknande transaktion som påverkar Bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta
att Matchningsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med
en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på
återstoden av Sparperioden och andra faktorer som styrelsen anser relevanta.
15. Wästbygg betalar sociala avgifter på utbetalad bonus inom ramen för LTI 2021.
Ersättningen inom LTI 2021 inkluderar semesterersättning och ska inte vara
pensionsgrundande. Om ersättningen är pensionsgrundande enligt tillämpligt
kollektivavtal ska dock ersättningen inom LTI 2021 även inkludera pensionsavsättning

Administration av LTI 2021
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021 inom ramen
för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av
dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.
Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av
lokala regler och förekommande marknadspraxis.

Kostnader, påverkan på nyckeltal och befintliga incitamentsprogram
Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2021. Kostnaderna för
LTI 2021, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden
IFRS 2 och periodiseras över intjänandeperioden som löper till och med december 2025.
Kostnaderna för LTI 2021 baseras på att LTI 2021 omfattar högst 40 deltagare. Totalt uppskattas
kostnaderna för LTI 2021 för räkenskapsåret enligt IFRS 2 uppgå till cirka 3 050 000 SEK
exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter och pension beräknas uppgå till cirka 1
830 000 SEK, baserat på ovanstående antaganden och en genomsnittlig skattesats för sociala
avgifter om 31,42 procent.
Den förväntade kostnaden om 4 880 000 SEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 2,8
procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020.
Kostnaden för LTI 2021 enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande
ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, komma att uppgå till sammanlagt cirka 3,5
miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för
närvarande avses omfattas av LTI 2021 och med nuvarande lönenivå. Kostnaderna kan förändras
om antalet personer som omfattas av LTI 2021 förändras.
Det finns för närvarande inga ytterligare utestående incitamentsprogram i Bolaget förutom det
STI-program som beskrivs närmre i Bolagets årsredovisning.
Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst
intill årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter
utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och
förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman antagit
riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bolagsstämman så som
arvode till styrelsens ledamöter.
Allmänt
Wästbygg Gruppen AB (”Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”) är noterat på Nasdaq
Stockholm, vilket är en reglerad marknad. Ersättningspolicyn har antagits i syfte att ange
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riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare i enlighet med de krav som gäller för Svensk kod för bolagsstyrning
(”Koden”).
Kvalitetssäkring och kalibrering av Bolagets löner genomförs av HR-chef med hjälp av Mercers
IPE metodik, årliga lönekartläggningar samt lönejämförelser mot såväl Byggbranschens samt
övriga industrier enligt de lagar och regelverk som gäller i de länder Wästbygg-koncernen
bedriver verksamhet.
Bolaget erbjuder alla anställda korttidsincitament (STI) enligt Wästbygg Gruppens
Vinstdelningsplan antagen 2020. Ledande befattningshavare och av styrelsen utsedda
nyckelpersoner kommer även att erbjudas, förutsatt årsstämmans godkännande, ett
långtidsincitament (LTI) enligt Wästbygg Gruppens Lojalitetsplan antagen 2020.
För att Wästbygg ska kunna genomföra sin affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga
intressen, däribland hållbarhet, krävs att Wästbygg ska kunna rekrytera och bibehålla
kvalificerade medarbetare. För att uppnå detta krävs att Wästbygg kan erbjuda
konkurrenskraftiga totalersättningar, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Mer information kring
Wästbyggs vision och affärsidé återfinns i Wästbyggs årsredovisningar på
https://group.wastbygg.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer-2419/.
Individuella ersättningsdelar

Grundläggande principer
Wästbyggs utgångspunkt är att ersättningar ska utges på villkor i syfte att attrahera, motivera och
behålla kompetenta medarbetare. Bolagets incitamentsplan skall förstärka kopplingen mellan
medarbetarnas såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar, varför ersättning till ledande
befattningshavare utöver lön, korttidsincitament även kan bestå av långtidsincitament som kan
anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.
Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning samt ålder eller andra ovidkommande omständigheter.
Ersättningspolicyn utgör en del av Bolagets affärsstrategi, genom att motivera till utveckling och
prestation av Bolagets kort och långsiktiga mål i affärsplanen och bidrar därmed till Bolagets
långsiktiga intresse och hållbarhet.

Fast lön
VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är baserad på individens
arbetsuppgifter, kompetens, position, ansvar, prestation och andra marknadsmässiga faktorer.
Lön ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1 januari varje år. Den fasta lönen till de
ledande befattningshavarna avser under ett år av normalt prestationsutfall utgöra omkring 6080% av kontant månadslön till ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning
Alla Bolagets anställda omfattas av ett gemensamt korttidsincitament (STI) i vilket nivåerna
baseras på befattningens position och ansvar som baseras på bolagets valda
arbetsvärderingssystem. STI incitamentet avser förstärka kopplingen mellan de anställdas
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prestation och Bolagets målsättningar på kort sikt och baseras på måluppfyllnad inom
definierade nyckeltal (för 2021, uppnått resultat samt koncernmarginal). STI utgör under ett år
av normalt prestationsutfall mellan 5-35% av kontant månadslön beroende av befattning, med ett
maxutfall (tak) på mellan 10-70%.
Ledande befattningshavare omfattas av ett gemensamt långtidsincitament (LTI) i vilket nivåerna
baseras på befattningens position och ansvar som baseras på bolagets valda
arbetsvärderingssystem. LTI incitamentet avser förstärka kopplingen mellan ledande
befattningshavares prestation och Bolagets långsiktiga målsättning. LTI utgörs av ett villkorat
aktieköpsprogram, där Bolaget förutsatt att den anställde fortfarande är anställd och innehar
villkorade aktier efter tre år erhåller en matchningsaktie per villkorad aktie, löpande. LTI utgör
under ett år maximalt mellan 6-15% beroende på befattning och utfallet baseras på
måluppfyllnad inom definierade nyckeltal (för 2021, uppnådd omsättningstillväxt). LTI 2021
samt eventuella framtida LTI-program är villkorade bolagsstämmans godkännande.

Pension och förmåner
Wästbygg erbjuder verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer en fast
procentplan för pensionsavsättning. Pensionen till denna grupp av ledande befattningshavarna
avser 30% av den fasta månadsersättningen, inte inkluderat rörliga incitament. Övriga
medarbetare inklusive övriga ledande befattningshavare omfattas av Bolagets ITP planer.
Alla Bolagets anställda omfattas av Bolagets övriga förmåner enligt de vid var tid gällande policy,
såsom för tjänstebil, m.m.
Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden mellan sex
och maximalt tolv månader.
Utöver lön under uppsägningstid, kan avgångsvederlag mot avräkning erhållas Bolagets
verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer. I de fall avgångsvederlag erbjuds
skall de inte överskrida en period om tolv månader eller utgöra mer än ersättningen vid
anställningens upphörande.
Konsultuppdrag för styrelseledamöter
I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska
konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara
marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av
styrelsen/ersättningsutskottet.
Utestående ersättningsåtaganden
En redogörelse för eventuella utestående ersättningsåtaganden som Bolaget har gentemot
verkställande direktörer eller annan ledande befattningshavare återfinns i Bolagets
årsredovisning.
Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen/ersättningsutskottet ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl att så sker.
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Betydande förändringar av riktlinjerna
Förlaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i
förhållande till Wästbyggs befintliga ersättningsriktlinjer, förutom i de delar som beskriver
utformningen av LTI 2021.

_________________________________________
Antalet aktier och röster
Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till
32 340 165 stycken, varav antalet A-aktier uppgår till 620 000 stycken och antalet B-aktier
uppgår till 31 720 165 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier varför samtliga aktier är
rösträttsberättigade.
Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 finns tillgängliga på bolagets hemsida,
www.wastbygg.se, från och med den 26 mars 2021.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för aktieägarna
hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida www.wastbygg.se i samband med
tidpunkten för kallelsens offentliggörande den 25 mars 2021.
Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär
det hos bolaget och uppger sin adress.
Frågerätt
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid
årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Aktieägare som vill
utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen (2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman via
arsstamma@wastbygg.se eller till Wästbygg Gruppen AB ”IR Årsstämma” Sofierogatan 3B, 412
51 Göteborg. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att
hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före
stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt
dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets
hemsida, www.wastbygg.se.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
___________________________
Göteborg i mars 2021
Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ)
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