FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)
TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut avseende valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

2. Val av stämmoordförande
Valberedningen bestående av Mats Thörnelöf (ordförande), Barbro Rydell, Kjell Husby och Olle
Grinder föreslår Kjell Husby till ordförande för stämman.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning utgår med 0,30 (0,00) SEK per aktie, totalt 2
252 (0) kSEK. Det föreslås vidare att resterande del av till årsstämmans förfogande stående fritt eget
kapital, 88 325 kSEK, överförs i ny räkning. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa
avstämningsdagen för utdelningen.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter.
13. Beslut om arvoden till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med ett årligt belopp om 150 000 SEK till
styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen förslår omval av Kjell Husby, Olle Grinder, Peter Lindgren och Torleif Dahlin. Kjell
Husby föreslås som ordförande.
15. Val av revisor
Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman som hålls under
räkenskapsåret 2015 välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton med Per Fridolin som
huvudansvarig revisor.
16. Beslut avseende valberedning
Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2015:
Valberedning inför årsstämman 2015, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens
ordförande kontaktar de största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2014. Dessa ombeds att
vardera utse en representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande.
Valberedningen ska inför årsstämman 2015 lämna förslag avseende val av ordförande på
årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till

styrelseledamöter och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till revisor samt
regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag
ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på
bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från
samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i
bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i
valberedningen.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare är utformade för att säkerställa att koncernen kan erbjuda en marknadsmässig
och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är vd och övriga medarbetare i
koncernledningen. Koncernledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga
förmåner samt aktierelaterat incitamentsprogram. Delarna avser att skapa ett balanserat
ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer, ansvar och
koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån
individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras
årligen. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen.
Övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.
Ledande befattningshavare omfattas i normalfallet av förmåns- eller premiebestämd pension från 65
års ålder. Uppsägningstiden ska vid egen uppsägning vara minst 3 månader och vid uppsägning från
bolagets sida högst 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och övriga
anställningsförmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst 12
månadslöner.
Förutsatt att styrelseledamot (eller till denne närstående bolag) anses bäst lämpad för ett
konsultuppdrag ska styrelseledamot (eller närstående bolag) kunna erbjudas ersättning för sådana
uppdrag på marknadsmässiga villkor.
I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.
18. Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NGM Equity samt dels förvärv enligt
förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NGM Equity, eller på annat sätt
än på NGM Equity enligt nedan.
Syfte
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att
fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt
tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med
egna aktier.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget
enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 500 000 av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på NGM Equity samt genom förvärv enligt förvärvserbjudande till
aktieägarna.
3. Förvärv på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i
bolaget enligt följande:
1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens
beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NGM Equity eller på annat sätt med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var
tid registrerade kursintervallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot
bolaget eller annars med villkor.
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.
För giltigt beslut enligt punkten 18 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare
motsvarande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet
som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
19. Bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande
en ökning av antal aktier med högst 2 500 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att skapa

handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad
verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet
som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
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