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Protokoll fört vid årsstämma i 
Nordic Waterproofing Holding AB 
(publ), org.nr 556839-3168, den 28 april 
2022 i Helsingborgs kommun 

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mats O. Paulsson. 

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Mats O. Paulsson. Upplystes om att Henric Stråth fungerade som 
sekreterare på stämman och förde dagens protokoll. 

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för 
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i 
stämman kunnat ske endast genom poströstning.  

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.  

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2. 

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av 
poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 
2022:121. 

§ 3 Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Molin. 

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, godkändes som röstlängd vid stämman. 

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen. 
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§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 
31 mars 2022 samt att annons om kallelse hade skett samtidigt publicerades i Svenska Dagbladet. 
Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 25 mars 2022 då den även publicerades 
på bolagets hemsida. 

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad. 

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse 

Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och revisionsberättelsen samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, hade framlagts genom att handlingarna funnits 
tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida. Det antecknades vidare att revisorns 
yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare har följts, Bilaga 5, framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt på bolagets 
huvudkontor och på bolagets hemsida. 

§ 8.a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen 
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021. 

§ 8.b Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en vinstutdelning om 6,00 SEK per aktie. 

Stämman beslutade att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 2 maj 2022.  

§ 8.c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller 
verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.  

Det antecknades att ingen av dem som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller 
verkställande direktör deltog i detta beslut avseende vederbörande själv.  
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§ 9 Fastställande av styrelsearvoden och revisionsarvoden 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma, ska utgå med 650 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK vardera till 
övriga ledamöter, 125 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet och 50 000 SEK vardera till övriga 
ledamöter i revisionsutskottet, samt med 50 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 
25 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.  

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå 
enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning. 

§ 10 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter 
och att antalet revisorer ska vara en. 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna 
Leena Arimo, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen samt 
att välja Hannele Arvonen till ny styrelseledamot. 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mats O. Paulsson som 
styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade 
revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2023. Det 
antecknades att Deloitte AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att 
vara huvudansvarig revisor. 

§ 11 Beslut om godkännande av ersättningsrapport  

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021, Bilaga 6.  

Det antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen hållits 
tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 

§ 12.a Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) 

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) i enlighet med 
styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 1.  

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 
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§ 12.b Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier  

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med 
styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 1. 

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 

§ 12.c Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som är berättigade att delta i det 
långsiktiga incitamentsprogrammet 2022  

Stämman beslutade att överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, 
Bilaga 1. 

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier i enlighet med 
styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 1. 

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen  

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att göra mindre justeringar 
i stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 1. 

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 
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§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande 
befattningshavare, Bilaga 7.  

Det antecknades att styrelsens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 

§ 16 Beslut om en valberedningsinstruktion  

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till instruktion för tillsättande av valberedning, 
Bilaga 8.  

Det antecknades att valberedningens förslag redovisats i kallelsen och framlagts genom att det funnits 
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2022. 

§ 17 Stämmans avslutande 

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman 
avslutad. 

__________________ 
 

Vid protokollet:  

 

 

________________________ 
Henric Stråth 

 

 

  

Justeras: 

 

________________________ 
Mats O. Paulsson 

 

 

________________________ 
Magnus Molin  
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
 
genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor 
 
Komplett anmälan och formulär för poströstning inklusive eventuella bilagor ska vara 
Nordic Waterproofing Holding AB (publ) tillhanda senast den 27 april 2022. 
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Nordic Waterproofing Holding AB (publ), org.nr 556839-3168, vid årsstämma den 28 april 2022. Rösträtten utövas 
på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 

Aktieägarens namn Personnummer/organisationsnummer 
  

 
Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är 
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete 
att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med 
aktieägarens beslut.  
 
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och 
samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad. 
 

Ort och datum 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

Telefonnummer E-post 
  

 
Gör så här: 
• Fyll i uppgifter ovan (vänligen texta tydligt). 
• Markera valda svarsalternativ nedan. 

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Nordic Waterproofing Holding AB (publ), 
Rönnowsgatan 12, 252 25 Helsingborg (märk kuvertet ”Poströstning årsstämma 2022”) eller via e-post till 
agm@nordicwaterproofing.com (handlingar mottagna per e-post kommer bekräftas).  

• Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska 
underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är 
det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är 
det ställföreträdaren som ska underteckna. 

• Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk 
person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget 
namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 
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Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid 
respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att 
markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller 
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär 
per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att 
beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att 
beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.  
 
Komplett anmälan och formulär med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast 
den 27 april 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 27 april 2022 genom att kontakta bolaget via e-
post till agm@nordicwaterproofing.com eller per telefon till +46 707 82 79 58.  
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag under fliken Årsstämma 2022 på Nordic 
Waterproofings hemsida, www.nordicwaterproofing.com. De fullständiga förslagen tillhandahålls på bolagets 
webbplats senast tre veckor före årsstämman. 
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på 
Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.   
 

mailto:agm@nordicwaterproofing.com
http://www.nordicwaterproofing.com/
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Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) den 28 april 2022 

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman och finns 
tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordicwaterproofing.com. 
 
 

2. Val av ordförande vid stämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän  

3.1 Magnus Molin 

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Godkännande av dagordning  

Ja ☐ Nej ☐ 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

8.c) 1. Leena Arimo 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) 2. Steffen Baungaard 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) 3. Allan Lindhard Jørgensen 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) 4. Riitta Palomäki 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) 5. Mats O. Paulsson 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) 6. Hannu Saastamoinen 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) 7. Kristina Willgård 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c) 8. Martin Ellis  

Ja ☐ Nej ☐ 

http://www.ambea.se/investerare/
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9. Fastställande av styrelsearvoden och revisionsarvoden 

9.1 Arvode till styrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.2 Arvode till revisorn 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 

10.1 Antalet styrelseledamöter  

Ja ☐ Nej ☐ 

10.2 Antalet revisorer  

Ja ☐ Nej ☐ 

10.3 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter 

10.3 1.  Leena Arimo (omval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.3 2. Steffen Baungaard (omval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.3 3. Riitta Palomäki (omval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.3 4. Mats O. Paulsson (omval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.3 5. Hannu Saastamoinen (omval) 

Ja ☐ Nej ☐  

10.3 6. Hannele Arvonen (nyval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.4. Val av styrelsens ordförande  

 Mats O. Paulsson (omval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.5. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport  

Ja ☐ Nej ☐ 

12. a) Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. c) Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som är berättigade att delta i det långsiktiga    
incitamentsprogrammet 2022 

Ja ☐ Nej ☐ 
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13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier 

Ja ☐ Nej ☐ 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen  

Ja ☐ Nej ☐ 

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Ja ☐ Nej ☐ 

16. Beslut om valberedningsinstruktion 

Ja ☐ Nej ☐ 

 
 
 
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma 
(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 
 
 
Ange punkt eller punkter (använd siffror): 

 
 
 

 



Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Poströster – slutredovisning (26 § 2022:121)

 2022‐04‐28
Sida 1

1 röst/aktie Totalt
Företrädda aktier 12 711 630       12 711 630         
Företrädda röster 12 711 630       12 711 630         
Aktier i bolaget 24 083 935       24 083 935         
Eget innehav 176 334            176 334              

Röster Aktier

För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot
2. Val av ordförande vid stämman

8 794 004 0 3 917 626 8 794 004 0 3 917 626 36,514% 0,000%
3. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner: Magnus Molin

8 794 004 0 3 917 626 8 794 004 0 3 917 626 36,514% 0,000%
4. Upprättande och godkännande av röstlängd

8 794 004 0 3 917 626 8 794 004 0 3 917 626 36,514% 0,000%
5. Godkännande av dagordning 

8 794 004 0 3 917 626 8 794 004 0 3 917 626 36,514% 0,000%
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8 794 004 0 3 917 626 8 794 004 0 3 917 626 36,514% 0,000%
8.a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%
8.b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%
8.c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8.c) 1. Leena Arimo
12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%

8.c) 2. Steffen Baungaard
12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%

8.c) 3. Allan Lindhard Jørgensen
12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%

8.c) 4. Riitta Palomäki
12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%

% aktiekapitalet



Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Poströster – slutredovisning (26 § 2022:121)

 2022‐04‐28
Sida 2

8.c) 5. Mats O. Paulsson
12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%

8.c) 6. Hannu Saastamoinen
12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%

8.c) 7. Kristina Willgård
12 705 541 1 689 4 400 12 705 541 1 689 4 400 52,755% 0,007%

8.c) 8. Martin Ellis 
12 709 941 1 689 0 12 709 941 1 689 0 52,774% 0,007%

9. Fastställande av styrelsearvoden och revisionsarvoden

9.1 Arvode till styrelsen
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

9.2 Arvode till revisorn
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10.1 Antalet styrelseledamöter 
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

10.2 Antalet revisorer 
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

10.3 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

10.3 1. Leena Arimo (omval)
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

10.3 2. Steffen Baungaard (omval)
11 752 741 958 889 0 11 752 741 958 889 0 48,799% 3,981%

10.3 3. Riitta Palomäki (omval)
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

10.3 4. Mats O. Paulsson (omval)
12 463 629 248 001 0 12 463 629 248 001 0 51,751% 1,030%

10.3 5. Hannu Saastamoinen (omval)
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

10.3 6. Hannele Arvonen (nyval)
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%



Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Poströster – slutredovisning (26 § 2022:121)

 2022‐04‐28
Sida 3

10.4. Val av styrelsens ordförande: Mats O. Paulsson (omval)
12 462 097 249 533 0 12 462 097 249 533 0 51,744% 1,036%

10.5. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport 
12 648 376 63 254 0 12 648 376 63 254 0 52,518% 0,263%

12. a) Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022)
12 706 119 1 111 4 400 12 648 376 1 111 4 400 52,758% 0,005%

12. b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
12 710 519 1 111 0 12 710 519 1 111 0 52,776% 0,005%

12. c) Beslut om överlåtelse av egna aktier till personer som är berättigade att delta i det långsiktiga incitamentsprogrammet 2022
12 706 119 1 111 4 400 12 706 119 1 111 4 400 52,758% 0,005%

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen 
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
12 648 376 63 254 0 12 648 376 63 254 0 52,518% 0,263%

16. Beslut om valberedningsinstruktion
12 711 630 0 0 12 711 630 0 0 52,781% 0,000%
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Ersättningsrapport för Nordic Waterproofing 
Holding AB (publ) 2021 
 

Introduktion  
Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Nordic Waterproofing 
Holding AB (Bolaget), antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även 
information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 
och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
incitamentsprogram. 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 7 (Anställda och personal-
kostnader) på sidorna 70-71 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 
finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 42 i årsredovisningen för 2021. 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i 
not 7 på sidan 70 i årsredovisningen för 2021. 

Utveckling under 2021 
2021 var ytterligare ett år med stark försäljningstillväxt och en positiv utveckling för flertalet finansiella nyckeltal 
i Nordic Waterproofing Group. Året i sin helhet präglades mycket av den fortsatta Covid19-pandemin, vilket hade 
endast en begränsad effekt på koncernens verksamhet, samt det flertal bolagsförvärv koncernen gjorde under 
året. Ytterligare information om koncernens operativa och finansiella resultat återfinns i den reviderade 
årsredovisningen för 2021 där den verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin 
redogörelse på sidan 6. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 
En förutsättning för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer 
möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt Bolagets 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska ersättningen till dessa vara marknadsmässig och får 
bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner, rörlig kontantersättning, långsiktigt 
aktiebaserat incitamentsprogram, andra förmåner och eventuell ytterligare bonus på särskilda villkor. Den rörliga 
kontantersättningen ska vara kopplad till specifika mål. Utbetalningen av bonusar är endast relevant när villkor 
och mål har uppnåtts, antingen helt eller delvis (enligt överenskommelse).  

Riktlinjerna finns summerade på sidan 43 i årsredovisningen för 2021 samt på Bolagets hemsida. Bolaget har 
under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna 
har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att 
fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över Bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på Bolagets 
hemsida. Ingen ersättning har krävts tillbaka. 
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Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören (Martin Ellis) under 2020 och 2021 (MSEK) 

År 1. 
Fast ersättning 

2. 
Rörlig ersättning 

3. 
Extraordinära 

poster 

4. 
Pensions- 
kostnad 

5. 
Total 

ersättning 

6. 
Andel fast 

resp. rörlig 
ersättning Grundlön 

Andra 
förmåner 

Ettårig Flerårig* 

2020 5,4 - 3,2 2,1 - - 10,6 51/49 
2021 5,6  3,3 2,1   11,0 51/49 

* Avser bokförda kostnader för koncernens LTIP avseende vd 

Aktiebaserad ersättning 
Bolaget har beslutat införa årliga återkommande långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. Dessa program 
beskrivs i not 7 på sidan 71 i årsredovisningen för 2021. Under 2021 avslutades LTIP 2018 (LTIP 2017) och vd 
tilldelades 26 722 (8 410) aktier motsvarande 100% (39%) av utfall vid full måluppfyllelse. 

Tabell 2 – Aktieprogram (verkställande direktören) 

Befattnings-
havare 

1. 
Program-
namn 

2. 
Prestations-
period 

3. 
Datum för 
tilldelning 

4. 
Datum för 
full intjäning 

5.  
Utgång av 
inlåsnings-
period 

6.  
Krav 
antal 
aktier 
för att 
delta* 

7.  
Antal 
aktier 
som 
erhålls 
vid min. 
nivå** 

8.  
Antal 
aktier 
som 
erhålls 
vid max. 
nivå** 

Martin Ellis 
(vd) 

LTIP 2019 2019 - 2021 2019-04-24 2022-04-24 2022-04-24 66 335 5 307 26 534 
LTIP 2020 2020 - 2022 2020-06-15 2023-06-15 2023-06-15 57 925 4 634 23 170 
LTIP 2021 2021 - 2023 2021-04-29 2024-04-29 2024-04-29 35 017 2 801 14 007 

* För att delta i respektive program ska deltagaren äga åtminstone detta antal aktier. 
** Antal aktier som erhålls vid min. respektive max. måluppfyllelse, däremellan extrapoleras antalet aktier som erhålls 

Tillämpning av prestationskriterier  
Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att driva Bolagets 
resultatutveckling och för att uppmuntra affärsmässigt agerande. Vid valet av prestationskriterier har de 
strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.  

Tabell 3 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning 

Befattningshavare 1. 
Beskrivning av kriterier 
hänförliga till 
ersättningskomponenten 

2. 
Relativ viktning av 
prestationskriterier 

3. 
Utfall av prestations-
kriterier 

Martin Ellis (vd) 

NWG EBIT-utveckling 
 

80% 100% 

NWG försäljnings-
utveckling 

20% 100% 

 

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Bolagets resultat  
Tabell 4 – Förändringar i ersättning och Bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren 
(MSEK)* 

 2021 2020 
Ersättning till verkställande direktören 11,0 10,6 
Koncernens rörelseresultat 382 337 
Ersättning per anställd** 0,7 0,7 

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2020, vilket är det första räkenskapsåret för denna typ av ersättningsrapport.  
** Genomsnittlig ersättning baserad på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen. 



https://www.nordicwaterproofing.com/sv/om-oss/strategi/
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Instruktion för valberedningen i Nordic 
Waterproofing Holding AB (publ)  
 

Gällande från årsstämman den 28 april 2022 

1. ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL 

Valberedningens huvudsakliga mål och ansvar är att lägga fram förslag till nominering av ordförande och 
ledamöter i Nordic Waterproofing Holding AB:s (”Bolaget”) styrelse. 

Valberedningen utses enligt rutiner som beslutas vid årsstämman i Bolaget. 

2. UTNÄMNING AV VALBEREDNINGEN 

Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en 
av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Styrelsens ordförande 
ska adjungeras i valberedningen och vara sammankallande till första sammanträdet. 

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar 
den till röstetalet största aktieägaren. 

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB, och övrig tillförlitlig 
ägarinformation som tillhandahållits Bolaget, per sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Vid 
bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en 
ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de 
träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam 
hållning i fråga om Bolagets förvaltning.  

Styrelsens ordförande skall, när sådan ägarinformation finns tillgänglig, kontakta en representant för var och 
en av de fyra största aktieägarna, som var och en skall ha rätt att utse en ledamot i valberedningen. 

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, eller om en 
ägarrepresentant avgår eller avstår från tjänsten innan uppdraget är slutfört, skall styrelsens ordförande 
kontakta nästa ägare i storlek till och med den sjätte största ägaren och ge denna en möjlighet att utse en 
ägarrepresentant. 

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder skall offentliggöras 
så snart de utsetts och senast sex månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. 

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen 
inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare 
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största 
aktieägarna ska äga rätt utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske 
i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. 
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Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal 
senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till 
valberedningen.  

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och 
utse ny representant till ledamot i valberedningen.  

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.  

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”) och Bolaget ska på begäran av valberedningen förse denne med personalresurser, 
såsom sekreterartjänster för att underlätta för valberedningen arbete. Vid behov skall Bolaget även bistå 
valberedningen med rimliga kostnader för externa konsulttjänster vilka valberedningen bedömer denna 
behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag. 

3. UPPGIFTER 

I valberedningens uppgifter ingår följande: 

• Utvärdera i vilken utsträckning styrelsen tillfredsställer krav utifrån koncernens verksamhet, framtida 
utvecklings- och självständighetskriterier, bland annat genom att granska resultaten från styrelsens 
utvärdering. 

• Fastställa kravprofiler för styrelseledamöter. 

• Utvärdera lämpligt antal ledamöter för styrelsen. 

• Lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode för ordföranden 
och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. 

• Lämna förslag till val och arvodering av revisor. 

• Lämna förslag till ordförande vid årsstämman. 

• Valberedningens förslag ska meddelas Bolaget i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till 
årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets hemsida. 

• Lämna en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete och ett motiverat yttrande beträffande 
sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden så att 
denna redogörelse kan lämnas på Bolagets hemsida. 

• På årsstämman presentera och motivera sina förslag, med beaktande av vad som sägs om styrelsens 
sammansättning i Koden. 

• I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen. 

4. ORGANISATION 

4.1 Ledamöter 

(a) Årsstämman skall besluta om sådana rutiner genom vilka ledamöterna i valberedningen nomineras. 

(b) Valberedningens ordförande skall, om valberedningen ledamöter inte kommer överens om annat, vara 
den ledamot som företräder den aktieägare som kontrollerar det största röstetalet. Vid lika röstetal i 
valberedningen skall ordföranden ha utslagsröst. Valberedningen ordförande får inte vara 
styrelseordförande i Bolaget eller styrelseledamot i Bolaget. 

(c) Valberedningen ska bestå av sådant antal ledamöter som beslutats enligt ovan och i enlighet med vad 
Koden föreskriver. 

(d) Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende av Bolaget och dess verkställande 
ledning. 
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(e) Majoriteten av valberedningen ledamöter får inte vara ledamöter i styrelsen. Verkställande direktören 
och andra personer i den verkställande ledningen i Bolaget får inte vara ledamöter i valberedningen. 

4.2 Sammanträden 

(a) Valberedningen skall sammanträda så ofta som det behövs för att kunna fullgöra sina åligganden och 
ansvar. Vid planering av möten skall man ta hänsyn till tidpunkten för årsstämman. 

(b) Sammanträdena skall sammankallas av valberedningens ordförande, men kan också sammankallas 
av andra ledamöter i valberedningen. 

(c) Den person som kallar till sammanträde skall cirkulera en dagordning som skall utformas tillsammans 
med valberedningens ordförande en vecka före valberedningens sammanträde. Stödjande 
dokumentation skall om möjligt distribueras samtidigt. 

(d) Protokoll från sammanträdena skall föras av valberedningens ordförande och arkiveras på ett säkert 
sätt. 

(e) Valberedningen ordförande skall inom två veckor efter ett möte cirkulera sammanträdesprotokollet till 
valberedningens ledamöter. 

5. RAPPORTERING ANSVAR ETC 

Valberedningens ledamöter skall regelbundet uppdatera och rapportera till den eller de ägare som utsett 
ledamoten. 

Valberedningen skall årligen se över instruktionen för valberedningen. 

__________________ 
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