
 

Protokoll fört vid årsstämma i 

Cary Group Holding AB 

(publ) (org. nr 559040–9388) 

(”Cary Group”) den 17 maj 

2022 i Stockholm. 

 
1 § Stämmans öppnande 

Öppnades årsstämman av styrelsens Johan Thiman från White & Case Advokat. 

 

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga 

undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 

innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta 

på förhand, s.k. poströstning. 

 

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1. 

 

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.  

 

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på bolagsordningen bilades 

protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 

(2022:121). Noterade särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut 

under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. 

 
2 § Val av ordförande vid stämman 

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Johan Thiman till stämmans ordförande. 

Antecknades att det uppdragits åt Izabella Barisa från White & Case Advokat att föra 

protokollet. 

 
3 § Upprättande och godkännande av röstlängd 

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Cary 

Group, godkändes såsom röstlängd vid stämman. 

 
4 § Godkännande av dagordningen 

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman. 

 
5 § Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 

Beslöts att protokollet skulle justeras av Jonas Lagerroos, representerande Cidron 

Legion S.à r.l. 

 
6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på Cary Groups hemsida den 

13 april 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 samt att 

information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter det 

konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. 

 
7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse 

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021, 

som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och Cary Groups revisors berättelse 



över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits 

tillgängliga på Cary Groups hemsida från den 12 april 2022 och därefter i tryckt version 

hos Cary Group. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt. Det 

noterades vidare att revisorns yttrande över huruvida årsstämmans riktlinjer om 

ersättningar till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att det funnits 

tillgängligt på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida. 

 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed 

framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 5 och Bilaga 6. 

 
8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-

resultaträkning och koncernbalansräkning 

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen. 

 
9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balans-

räkningen 

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att ingen 

utdelning lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående 

medel ska balanseras i ny räkning. 

 
10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2021 

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 

deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2021. 

 

Antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktörerna inte deltog i 

beslutet såvitt avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv. 

 
11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 

revisorssuppleanter 

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman valda 

styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fyra (4) utan 

suppleanter. 

 

Beslöts därefter också i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska 

vara en (1) utan suppleanter. 

 
12 § Fastställande av arvode åt styrelsen 

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvoden utgår med ett belopp 

om totalt 1 500 000 SEK, fördelat med 600 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 

000 SEK till respektive övrig stämmovald styrelseledamot, d v s oförändrat arvode; att 

särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens 

revisionsutskott, om vardera 125 000 SEK till ordförande och 60 000 SEK till ledamot, 

d v s oförändrat arvode; och att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som 

styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 75 000 SEK till 

ordförande och 50 000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode. 

 



13 § Val av styrelseledamöter  

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av styrelse, innebärande 

omval av nuvarande ledamöterna Juan Vargues, Joakim Andreasson, Magdalena 

Persson och Ragnhild Wiborg. 

 
14 § Val av styrelseordförande 

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Juan Vargues som styrelsens 

ordförande. 

 
15 § Val av, och arvode till, revisorer 

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av revisor, innebärande 

omval av Ernst & Young Aktiebolag. Antecknades att auktoriserade revisorn Stefan 

Andersson Berglund kommer att vara huvudansvarig revisor. 

 

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag avseende revisorsarvode, 

innebärande att arvode till revisorn för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå 

enligt godkänd räkning. 

 
16 § Godkännande av ersättningsrapport 

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § 

aktiebolagslagen, Bilaga 7, hållits tillgänglig på Cary Groups hemsida och på Cary 

Groups huvudkontor sedan den 13 april 2022. 

 

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga 7. 

 
17 § Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

koncernledningen 

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för koncernledningen, Bilaga 8. 

 
18 § Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse 

av egna aktier 

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 

besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 9. 

 

Antecknades att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna 

röster som vid stämman företrädda aktier och röster biträdde förslaget. 

 
21 § Förslag till beslut för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 

besluta om nyemission av aktier, Bilaga 10. Antecknades att aktieägare representerande 

mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier och 

röster biträdde förslaget.  

 
22 § Stämmans avslutande 

Förklarade Johan Thiman årsstämman avslutad. 

 

________________ 

 



Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

Izabella Barisa Johan Thiman 

 

 

 

 

  ___________________________ 

 Jonas Lagerroos 
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB 

Aktieägarna i Cary Group Holding AB, org.nr. 559040–9388 (“Cary Group”) kallas 

härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. 

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, 

ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast 

per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten 

offentliggörs tisdagen den 17 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt 

sammanställt.  

Registrering och anmälan  

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:  

 dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda 

aktieboken avseende förhållandena måndagen den 9 maj 2022,  

 dels senast måndagen den 16 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt 

anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden 

AB tillhanda senast den dagen.  

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 

förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget 

namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen 

måndagen den 9 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) 

och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren 

bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 11 maj 2022 

kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Poströstning  

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning 

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- 

och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. 

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Cary Groups hemsida 

https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ifyllt och undertecknat 

poströstningsformulär kan skickas med post till Cary Group Holding AB, ”Årsstämma”, c/o 

Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till 

GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast 

måndagen den 16 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst 

elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida 

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast 

måndagen den 16 maj 2022.  

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 

hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och 

på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. 

Fullmakter  

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 

aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Cary 
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Groups hemsida https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Om aktieägaren är 

en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar  

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 

anser att det kan ske utan väsentlig skada för Cary Group, lämna upplysningar om förhållanden 

som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan 

inverka på bedömningen av Cary Groups eller dotterföretags ekonomiska situation och Cary 

Groups förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas 

skriftligen till Cary Group senast den måndagen den 9 maj 2022, till adress Cary Group Holding 

AB, Hammarby Kaj 10D, 120 32 Stockholm, eller via e-post till 

helene.gustafsson@carygroup.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Cary 

Groups hemsida https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/senast torsdagen den 

12 maj 2022. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Cary Groups huvudkontor 

i Stockholm, Hammarby Kaj 10D, samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare 

som begärt dem och uppgivit sin adress. 

Antal aktier och röster 

I Cary Group finns totalt 131 848 996 aktier och röster. Cary Group innehar inga egna aktier. 

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 justeringsmän att underteckna protokollet; 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse; 

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 

och koncernbalansräkning; 

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2021; 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 

revisorssuppleanter; 

12. Fastställande av arvode åt styrelsen; 

13. Val av styrelseledamöter 

14. Val av styrelseordförande; 

15. Val av, och arvode till, revisorer; 

16. Godkännande av ersättningsrapport 

17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

koncernledningen; 

18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av 

egna aktier 
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19. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

20. Stämmans avslutande. 

Val av ordförande vid årsstämman (ärende 2) 

Valberedningen föreslår att Johan Thiman på White & Case Advokataktiebolag (eller vid 

förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid 

årsstämman 2022. 

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3) 

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på 

bolagsstämmoaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av 

justeringspersonen. 

Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (ärende 5) 

Styrelsen föreslår Jonas Lagerroos, ombud för Cidron Legion S.à r.l., eller vid förhinder för 

honom, den eller de som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. 

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 

poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen (ärende 9) 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet 

balanseras i ny räkning.  

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 
revisorssuppleanter (ärende 11) 

Valberedningen föreslår  

 att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av fem ordinarie ledamöter 

utan suppleanter; 

 att Cary Group ska ha en revisor utan revisorssuppleanter. 

Fastställande av arvode åt styrelsen (ärende 12) 

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 1 800 000 SEK, 

fördelat med 600 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till respektive övrig 

stämmovald styrelseledamot, d v s oförändrat arvode.  

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen 

utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 125 000 SEK till ordförande och 60 

000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode. 

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser 

att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 75 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK 

till ledamot, d v s oförändrat arvode. 

Val av styrelseledamöter (ärende 13) 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Juan 

Vargues (ledamot och ordförande sedan 2021), Joakim Andreasson (ledamot sedan 2017), 
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Magnus Lindquist (ledamot sedan 2021), Magdalena Persson (ledamot sedan 2021) och 

Ragnhild Wiborg (ledamot sedan 2021). Leif Ryd har avböjt omval. 

Val av styrelseordförande (ärende 14) 

Valberedningen föreslår omval av Juan Vargues som styrelseordförande. 

Val av, och arvode till, revisorer (ärende 15) 

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa 

årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat valberedningen att Stefan Andersson 

Berglund är huvudansvarig revisor. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Godkännande av ersättningsrapport (ärende 16) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 

över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
koncernledningen (ärende 17) 

Styrelsen för Cary Group Holding AB (“Bolaget”) föreslår att stämman beslutar om riktlinjer 

för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt följande: 

Generella ersättningsprinciper och andra villkor 

Dessa riktlinjer gäller för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare, inklusive 

styrelseledamöter i den utsträckning ersättning erhålls för arbete utanför deras styrelseuppgifter. 

Vid tillämpning av dessa riktlinjer ska ledande befattningshavare inkludera verkställande 

direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, 

från tid till annan, är ledamöter av koncernledningen och som direktrapporterar till den 

verkställande direktören. Dessa riktlinjer gäller inte för ersättningar som redan beslutats eller 

godkänts av årsstämman och gäller endast för ersättningar, och ändringar av redan 

överenskomna ersättningar, som beslutas efter godkännandet av dessa riktlinjer. 

Syfte och allmänna riktlinjer 

Dessa riktlinjer utgör ett ramverk vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare för 

den period riktlinjerna gäller och på vilka huvudsakliga villkor. Riktlinjerna är utformade för 

att säkerställa ansvarsfulla och hållbara beslut som stödjer Bolagets affärsstrategi, långsiktiga 

intressen och hållbara affärsmetoder. För att Bolaget ska kunna uppfylla sitt ändamål måste lön 

och andra anställningsvillkor göra det möjligt för Bolaget att behålla, utveckla och rekrytera 

kvalificerade ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens. Ersättningen 

ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde ledande 

befattningshavarens prestationer och ansvar. 

Ersättning och anställningsvillkor för anställda i Bolaget har beaktats vid framtagandet av dessa 

riktlinjer. Information om de anställdas totala inkomster, ersättningens olika delar och dess 

villkor har beaktats av ersättningsutskottet och styrelsen vid utvärderingen om angivna riktlinjer 

och begränsningar är skäliga. 
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Ersättning till ledande befattningshavare ska justeras i vederbörlig ordning för att uppfylla alla 

lokala obligatoriska regler inom den jurisdiktion där de är anställda och kan vederbörligen 

justeras för att följa etablerad lokal praxis i den mån det är möjligt med hänsyn till det 

övergripande syftet med riktlinjerna. 

Ersättningens delar & anställningsvillkor 

Ersättningen till de ledande befattningshavarna som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av 

grundlön, prestationsbaserad ersättning, pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan 

årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som ledande 

befattningshavare kan delta i. 

Grundlön 

Grundlönen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och ta hänsyn till befattningens 

omfattning och ansvar, samt varje individuell ledande befattningshavares kompetens, 

erfarenhet och prestation. 

Prestationsbaserad ersättning 

Prestationsbaserad ersättning (dvs. lång- och kortsiktig kontant bonus) ska baseras på ett antal 

förbestämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå 

Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Sådana kriterier ska 

dels bestå av Bolagets övergripande väsentliga prestationsindikatorer och finansiella resultat, 

dels av individuella prestationer eller grupprestationer. I vilken utsträckning kriterierna för 

tilldelning av prestationsbaserad ersättning har uppfyllts ska utvärderas efter utgången av den 

relevanta mätperioden för kriterierna. Ersättningsutskottet är ansvarig för bedömningen. Sådan 

prestationsbaserad ersättning ska utvärderas och dokumenteras årligen. 

Kortsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 

grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 

befattningshavare.  

Långsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 

grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 

befattningshavare. Det finns dock en avsikt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 

ledande befattningshavare och nyckelanställda, där deltagarna kommer ha möjligheten att 

totalt sett under programmet erhålla den dubbla summan långsiktig prestationsbaserad 

ersättning, ackumulerat över de tre år programmet löper. Den långsiktiga kontanta bonusen 

vestar över tre år med tre prestationscyklar och årlig vesting. Den prestationsbaserade 

kontantersättningen erhållen under 2022 års långsiktiga incitamentsprogram är avsedd att 

användas av deltagarna för att investera i aktier i Bolaget. Anledningen till den dubbla 

summan i 2022 års långsiktiga incitamentsprogram är att öka retention och samtidigt 

accelerera köp av aktier i Bolaget. Framtida långsiktiga incitamentsprogram kommer att ha en 

prestationsperiod och treårig vesting. 

Pensionsförmåner 

Pensionsförmåner ska baseras på lokal praxis och tillämplig lag. Alla avvikelser från lokal 

praxis avseende pensioner ska individuellt godkännas av ersättningsutskottet och dokumenteras 

i utskottets rapport till styrelsen. Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den 
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årliga grundlönen för varje enskild ledande befattningshavare, såvida inte tvingande 

bestämmelser i tillämpliga lagar kräver en högre pensionsavsättning.  

Icke-finansiella förmåner 

Alla icke-finansiella förmåner, utöver vad som erbjuds till hela Cary Group personalstyrka, ska 

granskas och godkännas av ersättningsutskottet. Det totala värdet av sådana icke-finansiella 

förmåner får inte överstiga 10 procent av den årliga grundlönen för varje enskild ledande 

befattningshavare. Andra förmåner kan inkludera, men är inte begränsat till sjukförsäkring, 

förmånsbil och/eller hushållsnära tjänster. 

Uppsägning av anställning 

En ömsesidig uppsägningstid om 12 månader tillämpas för verkställande direktören. För övriga 

ledande befattningshavare fastställs uppsägningsperioden i relation till befattning. Grundlön 

under uppsägningstiden samt avgångsvederlag (om så förekommer) får inte sammanlagt 

överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders grundlön. 

Konsultarvode 

Styrelsen kan besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska utgå till styrelseledamot med 

anledning av utfört arbete för Cary Groups räkning utöver styrelsearbete, förutsatt att sådant 

arbete bidrar till Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. 

Beredning och granskning av dessa riktlinjer 

Dessa riktlinjer har beretts av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska ha en 

förberedande funktion i förhållande till styrelsen avseende principerna för ersättning och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Baserat på ersättningsutskottets 

rekommendation ska styrelsen, när behov av väsentliga ändringar uppstår och minst var fjärde 

år, förbereda ett förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. 

Inom ramen för och på basis av dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets 

beredning och rekommendationer, årligen besluta om generella principer och struktur för 

ledande befattningshavare samt specifika ersättningsvillkor för den verkställande direktören 

och fatta andra nödvändiga beslut avseende ersättning till den verkställande direktören. De 

specifika ersättningsvillkoren avseende varje ledande befattningshavare (förutom för 

verkställande direktören) ska beredas av verkställande direktören och godkännas av styrelsens 

ordförande i samråd med ersättningsutskottet (vid behov). 

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och de ledande 

befattningshavarna. Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare är inte 

delaktiga i styrelsens beredning av och beslut om ersättningsrelaterade ärenden om de påverkas 

av sådana ärenden. 

Avvikelser från dessa riktlinjer 

Styrelsen får tillfälligt besluta att frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall 

finns särskilda skäl för sådan avvikelse och en avvikelse är nödvändig för att tillgodose Bolagets 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska 

bärkraft. 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse 
av egna aktier (ärende 18) 

Förvärv av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om förvärv 

av egna aktier enligt följande. 

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga 

Cary Groups aktieägare. 

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 

tio (10) procent av samtliga aktier i Cary Group. 

3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq 

Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad 

högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris 

motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo 

(20) procent uppåt. 

5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos 

Cary Group och på Cary Groups webbplats, www.carygroup.com, senast tre veckor före 

årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger 

sin adress. 

Överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om 

överlåtelse av egna aktier enligt följande. 

1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan 

företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller 

kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen 

egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Cary Group-aktier 

som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. 

2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet 

aktier i Cary Group. 

3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt 

marknadsvärde. 

4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att 

möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att 

fortlöpande kunna anpassa Cary Groups kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat 

aktieägarvärde. 

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier 

motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera 

kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i 

syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet kan bolaget inte bereda aktieägarna 

möjligheten att utöva någon företrädesrätt. 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
(ärende 19) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och 

längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. 

Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent 

av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna 

ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse 

om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets 

finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen 

beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra 

bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av 

andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden 

för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. 

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Handlingar 

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Information om föreslagna ledamöter till Cary 

Groups styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. 

finns på bolagets hemsida, https://www.carygroup.com/. Årsredovisning, revisionsberättelse, 

revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till 

koncernledningen, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens 

yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i ärende 18 ovan 

kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Cary Group Holding AB, Hammarby Kaj 10D, 120 

32 Stockholm och på Cary Groups hemsida, https://carygroup.com, minst tre veckor före 

stämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets 

hemsida. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår 

fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken kommer att 

tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Hammarby Kaj 10D, 120 32 Stockholm. 

Behandling av personuppgifter  

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

________________________ 

Stockholm i april 2022 

Cary Group Holding AB 

Styrelsen 



 

   
 

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor 

Cary Group Holding AB tillhanda senast måndagen den 16 maj 2022. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 

Cary Group Holding AB, org.nr. 559040–9388, vid årsstämma den 17 maj 2022. Rösträtten utövas på 

det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägare 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 
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Gör så här: 

• Fyll i uppgifter ovan 

• Markera valda svarsalternativ nedan 

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Cary Group Holding AB, 

”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post 

till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer 

kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via 

Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. 

• 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. 

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. 

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Cary 

Group AB tillhanda senast måndagen den 16 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och 

med den 16 maj 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till 

GeneralMeetingService@euroclear.com. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Cary Groups webbplats. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy 

som finns tillgänglig på Euroclears hemsida 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy- bolagsstammor-svenska.pdf. 

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


 

   
 

Årsstämma i Cary Group Holding AB den 17 maj 2022 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som 

anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats. 

2. Val av ordförande vid stämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Godkännande av dagordningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 

Ja ☐ Nej ☐ 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐ 

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställa 

balansräkningen  

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021 

10.1 Juan Vargues 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.2 Joakim Andreasson 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.3 Magnus Lindquist 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.4 Magdalena Persson 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.5 Leif Ryd 

Ja ☐ Nej ☐ 



 

 

   
 

 

10.6 Ragnhild Wiborg 

Ja ☐ Nej ☐ 

10.7 Anders Jensen (som verkställande direktör) 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor 

och revisorssuppleanter 

11.1 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Ja ☐ Nej ☐ 

11.2 Revisorer och revisorssuppleanter 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. Fastställande av arvode åt styrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 

13. Val av styrelseledamöter 

Ja ☐ Nej ☐ 

14. Val av styrelseordförande 

Ja ☐ Nej ☐ 

15. Val av, och arvode till, revisorer 

15.1 Val av revisorer 

Ja ☐ Nej ☐ 

15.2 Arvode till revisorer 

Ja ☐ Nej ☐ 

16. Godkännande av ersättningsrapport 

Ja ☐ Nej ☐ 

17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

koncernledningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv 

och överlåtelse av egna aktier 

Ja ☐ Nej ☐ 

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 

nyemission av aktier 

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: 

 

 

 



Cary Group Holding AB (publ) 2022-05-17 07:16

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121) Totalt

Företrädda aktier  102 088 122
Företrädda röster  102 088 122,0

Aktier i bolaget  131 848 996

Röster Aktier
För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot

2 - Val av ordförande vid stämman

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

4 - Godkännande av dagordningen

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

5 - Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

 101 115 252,0    0,0   972 870,0  101 115 252    0   972 870 76,690% 0,000%

6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

8 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

 101 994 490,0   93 632,0    0,0  101 994 490   93 632    0 77,357% 0,071%

9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställa balansräkningen

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

10.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Juan Vargues

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

10.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Joakim Andreasson

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

10.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Magnus Lindquist

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

10.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Magdalena Persson

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

10.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Leif Ryd

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

10.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Ragnhild Wiborg

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

10.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören för 2021:  Anders Jensen

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

11.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 101 994 490,0   93 632,0    0,0  101 994 490   93 632    0 77,357% 0,071%

11.2 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

 101 994 490,0   93 632,0    0,0  101 994 490   93 632    0 77,357% 0,071%

12 - Fastställande av arvode åt styrelsen

 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%

13 - Val av styrelseledamöter

 102 068 384,0   19 738,0    0,0  102 068 384   19 738    0 77,413% 0,015%

14 - Val av styrelseordförande

 101 961 317,0   126 805,0    0,0  101 961 317   126 805    0 77,332% 0,096%

15.1 - Val av revisorer

 101 373 324,0   714 798,0    0,0  101 373 324   714 798    0 76,886% 0,542%

15.2 - Val av arvode till revisorer

 101 373 324,0   714 798,0    0,0  101 373 324   714 798    0 76,886% 0,542%

16 - Godkännande av ersättningsrapport

 102 069 949,0   18 173,0    0,0  102 069 949   18 173    0 77,414% 0,014%

17 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

 101 961 317,0   126 805,0    0,0  101 961 317   126 805    0 77,332% 0,096%

18 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

 102 069 949,0   18 173,0    0,0  102 069 949   18 173    0 77,414% 0,014%

19 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

 91 968 806,0  10 119 316,0    0,0  91 968 806  10 119 316    0 69,753% 7,675%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr Namn Punkt/er Skickad

Inga punkter anmälda

% aktiekapitalet
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Bilaga 5 

 

Beträffande Bilaga 5 till protokollet hänvisas till Årsredovisning 2021 som finns på annan plats på hemsidan. 
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Ersättningsrapport 2021 
Cary Group Holding AB 

 

Inledning 

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Cary Groups riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare, antagna av extra bolagsstämma den 13 augusti 2021, har tillämpats under 2021. 
Ledande befattningshavare inkluderar verkställande direktör, vice verkställande direktör (om 
tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, från tid till annan, är ledamöter av 
koncernledningen och som direktrapporterar till den verkställande direktören. Rapporten innehåller 
även specifika uppgifter beträffande ersättning till Cary Groups verkställande direktör. Dessutom 
innehåller rapporten en sammanfattning av Cary Groups utestående aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för 
svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
incitamentsprogram.  
 
Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning 

redovisas i not 6 på sidorna 98-100 i årsredovisningen för 2021. 

Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 6 i 

årsredovisningen för 2021.  

Information om ersättningsutskottets arbete 2021 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på 

sidorna 69-76 i årsredovisningen 2021. 

 

Utveckling under 2021  

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 8-10 

i årsredovisningen 2021. 

 

Riktlinjer för ersättning 

I Cary Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare anges att ersättning till den 
verkställande direktören ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde 
ledande befattningshavarens prestationer och ansvar. 

 
Ersättningen till den verkställande direktören består av grundlön, prestationsbaserad ersättning, 

pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga 

incitamentsprogram som den verkställande direktören kan delta i.  

Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och bolagets definierade hållbarhetsagenda 

förutsätter att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. För 

detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning.  

Prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga grundlönen. 

Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den årliga grundlönen. 
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Riktlinjerna för ersättning, antagna av extra bolagsstämma den 13 augusti 2021, finns i 

förvaltningsberättelsen på sidorna 62-64 i årsredovisningen för 2021. Revisorns rapport om huruvida 

företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats, www.carygroup.com. 

Totalersättning till verkställande direktör  

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under räkenskapsåret 2021 

  Grundlön 

Prestationsbaserad ersättning 

Förmåner 
Tjänste-
pension 

Övrig 
ersättning 

Total-
ersättning 

Kortsiktig 
prestations

baserad 
ersättning 

Långsiktig 
prestationsbase
rad ersättning 

Anders 
Jensen 

verkställ-
ande 

direktör 

TSEK 2 721 - - 184 573 - 3 478 

Andel av 
total-

ersättning  
78% - - 5% 16% - - 

 

Grundlön inkluderar semesterersättning. Förmåner inkluderar kostnader för förmånsbil inklusive 

drivmedel och sjukförsäkring. Rörlig kontantersättning uppgick till 0 procent av fast kontantersättning 

(grundlön) under 2021. Verkställande direktören har ej erhållit ersättning från något annat bolag i 

koncernen under räkenskapsåret 2021. 

 

Prestationsbaserad kontantersättning  

Kortsiktig prestationsbaserad ersättning baseras på ett antal förbestämda och mätbara kriterier som 

återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och 

hållbara affärsmetoder. Utfallet i 2021 års program relateras till uppfyllelsen av uppställda målsättningar 

för koncernen avseende EBITDA1, Repair rate, NPS2 and ENPS3. Styrelsen ansvarar för bedömningen av 

verkställande direktörens utfall. Utfallet för räkenskapsåret 2021 uppgick till 0 procent av den maximala 

möjligheten. 

Ingen långsiktig rörlig kontantersättning har utgått under 2021. Långsiktiga incitamentsprogram 
vilka inte utbetalas i lön redogörs för i kommande stycken.   

 

Utestående teckningsoptionsprogram 

Utöver ersättning enligt ovan, erbjöds bolagsledningen att delta i Cary Groups teckningsoptionsprogram 

när styrelsen och stämman beslutade detta. Under detta program erbjuds bolagsledningen möjlighet att 

förvärva optioner till marknadsmässiga villkor. Cary hade under 2021 ett utestående 

teckningsoptionsprogram, vilket beskrivs nedan. Inga förändringar i villkoren har skett sedan utgivandet. 

Teckningsoptionsprogram 

                                                 
1 Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar 
2 Net Promoter Score 
3 Employee Net Promoter Score 
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En extra bolagsstämma hölls den 22 september 2021 vilken beslutade om att emittera 

teckningsoptioner som ett led i ett investeringsprogram till vissa ledande befattningshavare och 

nyckelanställda i Koncernen (”Deltagarna”). 

Sammanlagt erbjöds högst 30 individer att delta i programmet och att högst 2 351 122 teckningsoptioner 

skulle utgå. Vid fullt utnyttjande motsvarar det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av 

Deltagarna cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Teckningsoptionerna emitterades till 

Deltagarna till ett marknadsvärde beräknat genom en värdering enligt Black & Scholesmodellen. Det 

antal teckningsoptioner som varje Deltagare erbjöds är beroende av Deltagarens position och ansvar 

inom Koncernen. Verkställande direktör har tilldelats 338 047 teckningsoptioner inom ramen för 

teckningsoptionsprogrammet. 

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under en teckningsperiod som löper under 6 månader från dagen 

som infaller 3 år efter upptagandet till handel av bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm. Varje 

teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en aktie i Cary Group under teckningsperioden. 

Lösenpriset motsvarar 135 procent av erbjudandepriset för Cary Groups aktier i samband med 

börsnoteringen om 70 SEK per aktie, dock lägst aktiens kvotvärde. 

Management Incentive Plan 

Under 2021, innan det datum Cary Group AB börsnoterades, avslutades det då pågående MIP-

programmet. Programmet var inte en andel utav deltagarnas lön.  
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Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat 

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste rapporterade 

räkenskapsåren  

Årlig förändring 2021 vs 20204 Referensår 2021 

Ersättning verkställande direktör5 

Årlig förändring i totalersättning - 3 478 

Bolagets resultatutveckling6 

Justerad EBITA - 294 000 

Periodens resultat  - 39 000 

Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)7 

Cary Group AB & Cary Group Holding AB8  - 1 173 

 

 

Återkrav av ersättning 

Styrelsen har möjlighet att reducera eller återkräva utbetald ersättning, vilket ej har skett under året. 

 

Genomförandet av riktlinjerna 

Inga avvikelser från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat 

ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna. 

 
 

 

 

                                                 
4 Cary Group Holding AB börsnoterades 23 september 2021. Tabell 2 inkluderar således endast data från räkenskapsåret 2021 och ingen årlig 
förändring kan presenteras.   
5 Förändringen av totalersättningen avser den årlig förändringen av summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i 
tabell 1. 
6 För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende justerat EBITA, periodens resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida 
113 i Cary Groups årsredovisning 2021. 
7 Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda avser totalersättning motsvarande ersättningskomponenter redovisade i 
tabell 1.  
8 Totalersättning för samtliga övriga anställda i Cary Group AB och Cary Group Holding AB dividerat med antal heltidsekvivalenter under 
respektive år. Genomsnittlig totalersättning för övriga anställda inkluderar även ersättning utbetald till en medarbetare i bolaget Cary Group 
Bidco AB, ett dotterbolag till Cary Group Holding AB, innan börsnoteringen 23 september 2021.  



 

 
 

Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, förslag till beslut om 
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen  

Styrelsen för Cary Group Holding AB (“Bolaget”) föreslår att stämman beslutar om riktlinjer 

för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt följande: 

Generella ersättningsprinciper och andra villkor 

Dessa riktlinjer gäller för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare, inklusive 

styrelseledamöter i den utsträckning ersättning erhålls för arbete utanför deras styrelseuppgifter. 

Vid tillämpning av dessa riktlinjer ska ledande befattningshavare inkludera verkställande 

direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, 

från tid till annan, är ledamöter av Koncernledningen och som direktrapporterar till den 

verkställande direktören. Dessa riktlinjer gäller inte för ersättningar som redan beslutats eller 

godkänts av årsstämman och gäller endast för ersättningar, och ändringar av redan 

överenskomna ersättningar, som beslutas efter godkännandet av dessa riktlinjer. 

Syfte och allmänna riktlinjer 

Dessa riktlinjer utgör ett ramverk vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare för 

den period riktlinjerna gäller och på vilka huvudsakliga villkor. Riktlinjerna är utformade för 

att säkerställa ansvarsfulla och hållbara beslut som stödjer Bolagets affärsstrategi, långsiktiga 

intressen och hållbara affärsmetoder. För att Bolaget ska kunna uppfylla sitt ändamål måste lön 

och andra anställningsvillkor göra det möjligt för Bolaget att behålla, utveckla och rekrytera 

kvalificerade ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens. Ersättningen 

ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde ledande 

befattningshavarens prestationer och ansvar. 

Ersättning och anställningsvillkor för anställda i Bolaget har beaktats vid framtagandet av dessa 

riktlinjer. Information om de anställdas totala inkomster, ersättningens olika delar och dess 

villkor har beaktats av ersättningsutskottet och styrelsen vid utvärderingen om angivna riktlinjer 

och begränsningar är skäliga. 

Ersättning till ledande befattningshavare ska justeras i vederbörlig ordning för att uppfylla alla 

lokala obligatoriska regler inom den jurisdiktion där de är anställda och kan vederbörligen 

justeras för att följa etablerad lokal praxis i den mån det är möjligt med hänsyn till det 

övergripande syftet med riktlinjerna. 

Ersättningens delar & anställningsvillkor 

Ersättningen till de ledande befattningshavarna som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av 

grundlön, prestationsbaserad ersättning, pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan 

årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som ledande 

befattningshavare kan delta i. 

Grundlön 

Grundlönen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och ta hänsyn till befattningens 

omfattning och ansvar, samt varje individuell ledande befattningshavares kompetens, 

erfarenhet och prestation. 

Prestationsbaserad ersättning 

Prestationsbaserad ersättning (dvs. lång- och kortsiktig kontant bonus) ska baseras på ett antal 

förbestämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå 
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Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Sådana kriterier ska 

dels bestå av Bolagets övergripande väsentliga prestationsindikatorer och finansiella resultat, 

dels av individuella prestationer eller grupprestationer. I vilken utsträckning kriterierna för 

tilldelning av prestationsbaserad ersättning har uppfyllts ska utvärderas efter utgången av den 

relevanta mätperioden för kriterierna. Ersättningsutskottet är ansvarig för bedömningen. Sådan 

prestationsbaserad ersättning ska utvärderas och dokumenteras årligen. 

Kortsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 

grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 

befattningshavare.  

Långsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 

grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 

befattningshavare. Det finns dock en avsikt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 

ledande befattningshavare och nyckelanställda, där deltagarna kommer ha möjligheten att totalt 

sett under programmet erhålla den dubbla summan långsiktig prestationsbaserad ersättning, 

ackumulerat över de tre år programmet löper. Den långsiktiga kontanta bonusen vestar över tre 

år med tre prestationscyklar och årlig vesting. Den prestationsbaserade kontantersättningen 

erhållen under 2022 års långsiktiga incitamentsprogram är avsedd att användas av deltagarna 

för att investera i aktier i Bolaget. Anledningen till den dubbla summan i 2022 års långsiktiga 

incitamentsprogram är att öka retention och samtidigt accelerera köp av aktier i Bolaget. 

Framtida långsiktiga incitamentsprogram kommer att ha en prestationsperiod och treårig 

vesting. 

Pensionsförmåner 

Pensionsförmåner ska baseras på lokal praxis och tillämplig lag. Alla avvikelser från lokal 

praxis avseende pensioner ska individuellt godkännas av ersättningsutskottet och dokumenteras 

i utskottets rapport till styrelsen. Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den 

årliga grundlönen för varje enskild ledande befattningshavare, såvida inte tvingande 

bestämmelser i tillämpliga lagar kräver en högre pensionsavsättning.  

Icke-finansiella förmåner 

Alla icke-finansiella förmåner, utöver vad som erbjuds till hela Cary Group personalstyrka, ska 

granskas och godkännas av ersättningsutskottet. Det totala värdet av sådana icke-finansiella 

förmåner får inte överstiga 10 procent av den årliga grundlönen för varje enskild ledande 

befattningshavare. Andra förmåner kan inkludera, men är inte begränsat till sjukförsäkring, 

förmånsbil och/eller hushållsnära tjänster. 

Uppsägning av anställning 

En ömsesidig uppsägningstid om 12 månader tillämpas för verkställande direktören. För övriga 

ledande befattningshavare fastställs uppsägningsperioden i relation till befattning. Grundlön 

under uppsägningstiden samt avgångsvederlag (om så förekommer) får inte sammanlagt 

överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders grundlön. 

Konsultarvode 

Styrelsen kan besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska utgå till styrelseledamot med 

anledning av utfört arbete för Cary Groups räkning utöver styrelsearbete, förutsatt att sådant 

arbete bidrar till Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. 



 
 

Beredning och granskning av dessa riktlinjer 

Dessa riktlinjer har beretts av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska ha en 

förberedande funktion i förhållande till styrelsen avseende principerna för ersättning och andra 

anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Baserat på ersättningsutskottets 

rekommendation ska styrelsen, när behov av väsentliga ändringar uppstår och minst var fjärde 

år, förbereda ett förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. 

Inom ramen för och på basis av dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets 

beredning och rekommendationer, årligen besluta om generella principer och struktur för 

ledande befattningshavare samt specifika ersättningsvillkor för den verkställande direktören 

och fatta andra nödvändiga beslut avseende ersättning till den verkställande direktören. De 

specifika ersättningsvillkoren avseende varje ledande befattningshavare (förutom för 

verkställande direktören) ska beredas av verkställande direktören och godkännas av styrelsens 

ordförande i samråd med ersättningsutskottet (vid behov). 

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och de ledande 

befattningshavarna. Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare är inte 

delaktiga i styrelsens beredning av och beslut om ersättningsrelaterade ärenden om de påverkas 

av sådana ärenden. 

Avvikelser från dessa riktlinjer 

Styrelsen får tillfälligt besluta att frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall 

finns särskilda skäl för sådan avvikelse och en avvikelse är nödvändig för att tillgodose Bolagets 

långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska 

bärkraft. 

_______________________ 

Styrelsen i april 2022 



 

 
 

Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Förvärv av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om förvärv 

av egna aktier enligt följande. 

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga 

Cary Groups aktieägare. 

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 

tio (10) procent av samtliga aktier i Cary Group. 

3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq 

Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad 

högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris 

motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo 

(20) procent uppåt. 

5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos 

Cary Group och på Cary Groups webbplats, www.carygroup.com, senast tre veckor före 

årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger 

sin adress. 

Överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om 

överlåtelse av egna aktier enligt följande. 

1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan 

företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller 

kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen 

egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Cary Group-aktier 

som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. 

2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet 

aktier i Cary Group. 

3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt 

marknadsvärde. 

4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att 

möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att 

fortlöpande kunna anpassa Cary Groups kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat 

aktieägarvärde. 

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier 

motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera 

kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i 

syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet kan bolaget inte bereda aktieägarna 

möjligheten att utöva någon företrädesrätt. 

__________________ 

Stockholm april 2022 

Cary Group Holding AB 
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Styrelsen 
  



 

 
 

Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, yttrande enligt 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen 

Cary Groups och Cary Group-koncernens ekonomiska ställning 

Cary Group Holding AB:s (“Cary Group”) och Cary Group-koncernens ekonomiska 

ställning per den 31 december 2021 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. 

Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av 

tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om 

återköp av egna aktier uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Cary Group. 

Återköpsbemyndigandets försvarlighet 

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 

styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning 

till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Cary Groups 

och koncernens egna kapital, liksom på Cary Groups och koncernens konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. 

_____________________ 

Styrelsen i april 2022 
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Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och 

längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. 

Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent 

av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna 

ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse 

om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets 

finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen 

beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra 

bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av 

andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden 

för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. 

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst 

två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

_____________________ 

Styrelsen i april 2022 
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Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, förslag till beslut om 
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen  


Styrelsen för Cary Group Holding AB (“Bolaget”) föreslår att stämman beslutar om riktlinjer 


för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt följande: 


Generella ersättningsprinciper och andra villkor 


Dessa riktlinjer gäller för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare, inklusive 


styrelseledamöter i den utsträckning ersättning erhålls för arbete utanför deras styrelseuppgifter. 


Vid tillämpning av dessa riktlinjer ska ledande befattningshavare inkludera verkställande 


direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, 


från tid till annan, är ledamöter av Koncernledningen och som direktrapporterar till den 


verkställande direktören. Dessa riktlinjer gäller inte för ersättningar som redan beslutats eller 


godkänts av årsstämman och gäller endast för ersättningar, och ändringar av redan 


överenskomna ersättningar, som beslutas efter godkännandet av dessa riktlinjer. 


Syfte och allmänna riktlinjer 


Dessa riktlinjer utgör ett ramverk vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare för 


den period riktlinjerna gäller och på vilka huvudsakliga villkor. Riktlinjerna är utformade för 


att säkerställa ansvarsfulla och hållbara beslut som stödjer Bolagets affärsstrategi, långsiktiga 


intressen och hållbara affärsmetoder. För att Bolaget ska kunna uppfylla sitt ändamål måste lön 


och andra anställningsvillkor göra det möjligt för Bolaget att behålla, utveckla och rekrytera 


kvalificerade ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens. Ersättningen 


ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde ledande 


befattningshavarens prestationer och ansvar. 


Ersättning och anställningsvillkor för anställda i Bolaget har beaktats vid framtagandet av dessa 


riktlinjer. Information om de anställdas totala inkomster, ersättningens olika delar och dess 


villkor har beaktats av ersättningsutskottet och styrelsen vid utvärderingen om angivna riktlinjer 


och begränsningar är skäliga. 


Ersättning till ledande befattningshavare ska justeras i vederbörlig ordning för att uppfylla alla 


lokala obligatoriska regler inom den jurisdiktion där de är anställda och kan vederbörligen 


justeras för att följa etablerad lokal praxis i den mån det är möjligt med hänsyn till det 


övergripande syftet med riktlinjerna. 


Ersättningens delar & anställningsvillkor 


Ersättningen till de ledande befattningshavarna som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av 


grundlön, prestationsbaserad ersättning, pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan 


årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som ledande 


befattningshavare kan delta i. 


Grundlön 


Grundlönen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och ta hänsyn till befattningens 


omfattning och ansvar, samt varje individuell ledande befattningshavares kompetens, 


erfarenhet och prestation. 


Prestationsbaserad ersättning 


Prestationsbaserad ersättning (dvs. lång- och kortsiktig kontant bonus) ska baseras på ett antal 


förbestämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå 







 
 


Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Sådana kriterier ska 


dels bestå av Bolagets övergripande väsentliga prestationsindikatorer och finansiella resultat, 


dels av individuella prestationer eller grupprestationer. I vilken utsträckning kriterierna för 


tilldelning av prestationsbaserad ersättning har uppfyllts ska utvärderas efter utgången av den 


relevanta mätperioden för kriterierna. Ersättningsutskottet är ansvarig för bedömningen. Sådan 


prestationsbaserad ersättning ska utvärderas och dokumenteras årligen. 


Kortsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 


grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 


befattningshavare.  


Långsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 


grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 


befattningshavare. Det finns dock en avsikt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 


ledande befattningshavare och nyckelanställda, där deltagarna kommer ha möjligheten att totalt 


sett under programmet erhålla den dubbla summan långsiktig prestationsbaserad ersättning, 


ackumulerat över de tre år programmet löper. Den långsiktiga kontanta bonusen vestar över tre 


år med tre prestationscyklar och årlig vesting. Den prestationsbaserade kontantersättningen 


erhållen under 2022 års långsiktiga incitamentsprogram är avsedd att användas av deltagarna 


för att investera i aktier i Bolaget. Anledningen till den dubbla summan i 2022 års långsiktiga 


incitamentsprogram är att öka retention och samtidigt accelerera köp av aktier i Bolaget. 


Framtida långsiktiga incitamentsprogram kommer att ha en prestationsperiod och treårig 


vesting. 


Pensionsförmåner 


Pensionsförmåner ska baseras på lokal praxis och tillämplig lag. Alla avvikelser från lokal 


praxis avseende pensioner ska individuellt godkännas av ersättningsutskottet och dokumenteras 


i utskottets rapport till styrelsen. Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den 


årliga grundlönen för varje enskild ledande befattningshavare, såvida inte tvingande 


bestämmelser i tillämpliga lagar kräver en högre pensionsavsättning.  


Icke-finansiella förmåner 


Alla icke-finansiella förmåner, utöver vad som erbjuds till hela Cary Group personalstyrka, ska 


granskas och godkännas av ersättningsutskottet. Det totala värdet av sådana icke-finansiella 


förmåner får inte överstiga 10 procent av den årliga grundlönen för varje enskild ledande 


befattningshavare. Andra förmåner kan inkludera, men är inte begränsat till sjukförsäkring, 


förmånsbil och/eller hushållsnära tjänster. 


Uppsägning av anställning 


En ömsesidig uppsägningstid om 12 månader tillämpas för verkställande direktören. För övriga 


ledande befattningshavare fastställs uppsägningsperioden i relation till befattning. Grundlön 


under uppsägningstiden samt avgångsvederlag (om så förekommer) får inte sammanlagt 


överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders grundlön. 


Konsultarvode 


Styrelsen kan besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska utgå till styrelseledamot med 


anledning av utfört arbete för Cary Groups räkning utöver styrelsearbete, förutsatt att sådant 


arbete bidrar till Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. 







 
 


Beredning och granskning av dessa riktlinjer 


Dessa riktlinjer har beretts av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska ha en 


förberedande funktion i förhållande till styrelsen avseende principerna för ersättning och andra 


anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Baserat på ersättningsutskottets 


rekommendation ska styrelsen, när behov av väsentliga ändringar uppstår och minst var fjärde 


år, förbereda ett förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. 


Inom ramen för och på basis av dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets 


beredning och rekommendationer, årligen besluta om generella principer och struktur för 


ledande befattningshavare samt specifika ersättningsvillkor för den verkställande direktören 


och fatta andra nödvändiga beslut avseende ersättning till den verkställande direktören. De 


specifika ersättningsvillkoren avseende varje ledande befattningshavare (förutom för 


verkställande direktören) ska beredas av verkställande direktören och godkännas av styrelsens 


ordförande i samråd med ersättningsutskottet (vid behov). 


Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och de ledande 


befattningshavarna. Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare är inte 


delaktiga i styrelsens beredning av och beslut om ersättningsrelaterade ärenden om de påverkas 


av sådana ärenden. 


Avvikelser från dessa riktlinjer 


Styrelsen får tillfälligt besluta att frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall 


finns särskilda skäl för sådan avvikelse och en avvikelse är nödvändig för att tillgodose Bolagets 


långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska 


bärkraft. 


_______________________ 


Styrelsen i april 2022 
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Ersättningsrapport 2021 
Cary Group Holding AB 


 


Inledning 


Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Cary Groups riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare, antagna av extra bolagsstämma den 13 augusti 2021, har tillämpats under 2021. 
Ledande befattningshavare inkluderar verkställande direktör, vice verkställande direktör (om 
tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, från tid till annan, är ledamöter av 
koncernledningen och som direktrapporterar till den verkställande direktören. Rapporten innehåller 
även specifika uppgifter beträffande ersättning till Cary Groups verkställande direktör. Dessutom 
innehåller rapporten en sammanfattning av Cary Groups utestående aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för 
svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
incitamentsprogram.  
 
Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning 


redovisas i not 6 på sidorna 98-100 i årsredovisningen för 2021. 


Information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 6 i 


årsredovisningen för 2021.  


Information om ersättningsutskottets arbete 2021 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på 


sidorna 69-76 i årsredovisningen 2021. 


 


Utveckling under 2021  


Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 8-10 


i årsredovisningen 2021. 


 


Riktlinjer för ersättning 


I Cary Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare anges att ersättning till den 
verkställande direktören ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde 
ledande befattningshavarens prestationer och ansvar. 


 
Ersättningen till den verkställande direktören består av grundlön, prestationsbaserad ersättning, 


pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga 


incitamentsprogram som den verkställande direktören kan delta i.  


Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och bolagets definierade hållbarhetsagenda 


förutsätter att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. För 


detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning.  


Prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga grundlönen. 


Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den årliga grundlönen. 
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Riktlinjerna för ersättning, antagna av extra bolagsstämma den 13 augusti 2021, finns i 


förvaltningsberättelsen på sidorna 62-64 i årsredovisningen för 2021. Revisorns rapport om huruvida 


företaget har följt riktlinjerna finns på företagets webbplats, www.carygroup.com. 


Totalersättning till verkställande direktör  


Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktör under räkenskapsåret 2021 


  Grundlön 


Prestationsbaserad ersättning 


Förmåner 
Tjänste-
pension 


Övrig 
ersättning 


Total-
ersättning 


Kortsiktig 
prestations


baserad 
ersättning 


Långsiktig 
prestationsbase
rad ersättning 


Anders 
Jensen 


verkställ-
ande 


direktör 


TSEK 2 721 - - 184 573 - 3 478 


Andel av 
total-


ersättning  
78% - - 5% 16% - - 


 


Grundlön inkluderar semesterersättning. Förmåner inkluderar kostnader för förmånsbil inklusive 


drivmedel och sjukförsäkring. Rörlig kontantersättning uppgick till 0 procent av fast kontantersättning 


(grundlön) under 2021. Verkställande direktören har ej erhållit ersättning från något annat bolag i 


koncernen under räkenskapsåret 2021. 


 


Prestationsbaserad kontantersättning  


Kortsiktig prestationsbaserad ersättning baseras på ett antal förbestämda och mätbara kriterier som 


återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och 


hållbara affärsmetoder. Utfallet i 2021 års program relateras till uppfyllelsen av uppställda målsättningar 


för koncernen avseende EBITDA1, Repair rate, NPS2 and ENPS3. Styrelsen ansvarar för bedömningen av 


verkställande direktörens utfall. Utfallet för räkenskapsåret 2021 uppgick till 0 procent av den maximala 


möjligheten. 


Ingen långsiktig rörlig kontantersättning har utgått under 2021. Långsiktiga incitamentsprogram 
vilka inte utbetalas i lön redogörs för i kommande stycken.   


 


Utestående teckningsoptionsprogram 


Utöver ersättning enligt ovan, erbjöds bolagsledningen att delta i Cary Groups teckningsoptionsprogram 


när styrelsen och stämman beslutade detta. Under detta program erbjuds bolagsledningen möjlighet att 


förvärva optioner till marknadsmässiga villkor. Cary hade under 2021 ett utestående 


teckningsoptionsprogram, vilket beskrivs nedan. Inga förändringar i villkoren har skett sedan utgivandet. 


Teckningsoptionsprogram 


                                                 
1 Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar 
2 Net Promoter Score 
3 Employee Net Promoter Score 
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En extra bolagsstämma hölls den 22 september 2021 vilken beslutade om att emittera 


teckningsoptioner som ett led i ett investeringsprogram till vissa ledande befattningshavare och 


nyckelanställda i Koncernen (”Deltagarna”). 


Sammanlagt erbjöds högst 30 individer att delta i programmet och att högst 2 351 122 teckningsoptioner 


skulle utgå. Vid fullt utnyttjande motsvarar det maximala antalet teckningsoptioner som får tecknas av 


Deltagarna cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Teckningsoptionerna emitterades till 


Deltagarna till ett marknadsvärde beräknat genom en värdering enligt Black & Scholesmodellen. Det 


antal teckningsoptioner som varje Deltagare erbjöds är beroende av Deltagarens position och ansvar 


inom Koncernen. Verkställande direktör har tilldelats 338 047 teckningsoptioner inom ramen för 


teckningsoptionsprogrammet. 


Teckningsoptionerna kan utnyttjas under en teckningsperiod som löper under 6 månader från dagen 


som infaller 3 år efter upptagandet till handel av bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm. Varje 


teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en aktie i Cary Group under teckningsperioden. 


Lösenpriset motsvarar 135 procent av erbjudandepriset för Cary Groups aktier i samband med 


börsnoteringen om 70 SEK per aktie, dock lägst aktiens kvotvärde. 


Management Incentive Plan 


Under 2021, innan det datum Cary Group AB börsnoterades, avslutades det då pågående MIP-


programmet. Programmet var inte en andel utav deltagarnas lön.  


  







   


4 
 


Jämförande information om förändring av ersättning och företagets resultat 


Tabell 2 – Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste rapporterade 


räkenskapsåren  


Årlig förändring 2021 vs 20204 Referensår 2021 


Ersättning verkställande direktör5 


Årlig förändring i totalersättning - 3 478 


Bolagets resultatutveckling6 


Justerad EBITA - 294 000 


Periodens resultat  - 39 000 


Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter)7 


Cary Group AB & Cary Group Holding AB8  - 1 173 


 


 


Återkrav av ersättning 


Styrelsen har möjlighet att reducera eller återkräva utbetald ersättning, vilket ej har skett under året. 


 


Genomförandet av riktlinjerna 


Inga avvikelser från riktlinjerna har gjorts under året. Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat 


ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna. 


 
 


 


 


                                                 
4 Cary Group Holding AB börsnoterades 23 september 2021. Tabell 2 inkluderar således endast data från räkenskapsåret 2021 och ingen årlig 
förändring kan presenteras.   
5 Förändringen av totalersättningen avser den årlig förändringen av summan av samtliga ersättningskomponenter som de är redovisade i 
tabell 1. 
6 För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende justerat EBITA, periodens resultat och andra relevanta nyckeltal, se sida 
113 i Cary Groups årsredovisning 2021. 
7 Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda avser totalersättning motsvarande ersättningskomponenter redovisade i 
tabell 1.  
8 Totalersättning för samtliga övriga anställda i Cary Group AB och Cary Group Holding AB dividerat med antal heltidsekvivalenter under 
respektive år. Genomsnittlig totalersättning för övriga anställda inkluderar även ersättning utbetald till en medarbetare i bolaget Cary Group 
Bidco AB, ett dotterbolag till Cary Group Holding AB, innan börsnoteringen 23 september 2021.  








 


 
 


Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 


Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och 


längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. 


Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent 


av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna 


ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse 


om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets 


finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen 


beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra 


bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av 


andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden 


för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. 


För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst 


två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 


_____________________ 


Styrelsen i april 2022 








 


 
 


Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, förslag till beslut om 
bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 


Förvärv av egna aktier 


Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om förvärv 


av egna aktier enligt följande. 


1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga 


Cary Groups aktieägare. 


2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 


tio (10) procent av samtliga aktier i Cary Group. 


3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq 


Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad 


högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 


4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris 


motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo 


(20) procent uppåt. 


5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 


Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos 


Cary Group och på Cary Groups webbplats, www.carygroup.com, senast tre veckor före 


årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger 


sin adress. 


Överlåtelse av egna aktier 


Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om 


överlåtelse av egna aktier enligt följande. 


1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan 


företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller 


kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen 


egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Cary Group-aktier 


som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. 


2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet 


aktier i Cary Group. 


3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt 


marknadsvärde. 


4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 


Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att 


möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att 


fortlöpande kunna anpassa Cary Groups kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat 


aktieägarvärde. 


Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier 


motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera 


kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i 


syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet kan bolaget inte bereda aktieägarna 


möjligheten att utöva någon företrädesrätt. 


__________________ 


Stockholm april 2022 


Cary Group Holding AB 







 


 
 


Styrelsen 
  







 


 
 


Styrelsens för Cary Group Holding AB, org. nr. 559040–9388, yttrande enligt 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen 


Cary Groups och Cary Group-koncernens ekonomiska ställning 


Cary Group Holding AB:s (“Cary Group”) och Cary Group-koncernens ekonomiska 


ställning per den 31 december 2021 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. 


Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av 


tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om 


återköp av egna aktier uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Cary Group. 


Återköpsbemyndigandets försvarlighet 


Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det 


styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning 


till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Cary Groups 


och koncernens egna kapital, liksom på Cary Groups och koncernens konsolideringsbehov, 


likviditet och ställning i övrigt. 


_____________________ 


Styrelsen i april 2022 


 








 


   
 


ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 


enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 


föreningsstämmor 


Cary Group Holding AB tillhanda senast måndagen den 16 maj 2022. 


Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 


Cary Group Holding AB, org.nr. 559040–9388, vid årsstämma den 17 maj 2022. Rösträtten utövas på 


det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 


Aktieägare 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 


• Markera valda svarsalternativ nedan 


• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Cary Group Holding AB, 


”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post 


till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer 


kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via 


Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. 


• 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. 


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. 


Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Cary 


Group AB tillhanda senast måndagen den 16 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och 


med den 16 maj 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till 


GeneralMeetingService@euroclear.com. 


För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Cary Groups webbplats. 


För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy 


som finns tillgänglig på Euroclears hemsida 


www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy- bolagsstammor-svenska.pdf. 



http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf





 


   
 


Årsstämma i Cary Group Holding AB den 17 maj 2022 


Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som 


anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats. 


2. Val av ordförande vid stämman 


Ja ☐ Nej ☐ 


3. Upprättande och godkännande av röstlängd 


Ja ☐ Nej ☐ 


4. Godkännande av dagordningen 


Ja ☐ Nej ☐ 


5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 


Ja ☐ Nej ☐ 


6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 


Ja ☐ Nej ☐ 


8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 


koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 


Ja ☐ Nej ☐ 


9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställa 


balansräkningen  


Ja ☐ Nej ☐ 


10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021 


10.1 Juan Vargues 


Ja ☐ Nej ☐ 


10.2 Joakim Andreasson 


Ja ☐ Nej ☐ 


10.3 Magnus Lindquist 


Ja ☐ Nej ☐ 


10.4 Magdalena Persson 


Ja ☐ Nej ☐ 


10.5 Leif Ryd 


Ja ☐ Nej ☐ 







 


 


   
 


 


10.6 Ragnhild Wiborg 


Ja ☐ Nej ☐ 


10.7 Anders Jensen (som verkställande direktör) 


Ja ☐ Nej ☐ 


11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor 


och revisorssuppleanter 


11.1 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 


Ja ☐ Nej ☐ 


11.2 Revisorer och revisorssuppleanter 


Ja ☐ Nej ☐ 


12. Fastställande av arvode åt styrelsen 


Ja ☐ Nej ☐ 


13. Val av styrelseledamöter 


Ja ☐ Nej ☐ 


14. Val av styrelseordförande 


Ja ☐ Nej ☐ 


15. Val av, och arvode till, revisorer 


15.1 Val av revisorer 


Ja ☐ Nej ☐ 


15.2 Arvode till revisorer 


Ja ☐ Nej ☐ 


16. Godkännande av ersättningsrapport 


Ja ☐ Nej ☐ 


17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 


koncernledningen 


Ja ☐ Nej ☐ 


18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv 


och överlåtelse av egna aktier 


Ja ☐ Nej ☐ 


19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om 


nyemission av aktier 


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: 
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CARY GROUP HOLDING AB 


Aktieägarna i Cary Group Holding AB, org.nr. 559040–9388 (“Cary Group”) kallas 


härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022. 


Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, 


ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast 


per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten 


offentliggörs tisdagen den 17 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt 


sammanställt.  


Registrering och anmälan  


Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:  


 dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda 


aktieboken avseende förhållandena måndagen den 9 maj 2022,  


 dels senast måndagen den 16 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt 


anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden 


AB tillhanda senast den dagen.  


För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 


förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget 


namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen 


måndagen den 9 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) 


och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren 


bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 11 maj 2022 


kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  


Poströstning  


Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning 


enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- 


och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. 


Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Cary Groups hemsida 


https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Ifyllt och undertecknat 


poströstningsformulär kan skickas med post till Cary Group Holding AB, ”Årsstämma”, c/o 


Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till 


GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast 


måndagen den 16 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst 


elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida 


https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast 


måndagen den 16 maj 2022.  


Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 


hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och 


på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. 


Fullmakter  


Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 


aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Cary 
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Groups hemsida https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Om aktieägaren är 


en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. 


Aktieägares rätt att erhålla upplysningar  


Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 


anser att det kan ske utan väsentlig skada för Cary Group, lämna upplysningar om förhållanden 


som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan 


inverka på bedömningen av Cary Groups eller dotterföretags ekonomiska situation och Cary 


Groups förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas 


skriftligen till Cary Group senast den måndagen den 9 maj 2022, till adress Cary Group Holding 


AB, Hammarby Kaj 10D, 120 32 Stockholm, eller via e-post till 


helene.gustafsson@carygroup.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Cary 


Groups hemsida https://carygroup.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor/senast torsdagen den 


12 maj 2022. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Cary Groups huvudkontor 


i Stockholm, Hammarby Kaj 10D, samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare 


som begärt dem och uppgivit sin adress. 


Antal aktier och röster 


I Cary Group finns totalt 131 848 996 aktier och röster. Cary Group innehar inga egna aktier. 


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 justeringsmän att underteckna protokollet; 


6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 


7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 


koncernrevisionsberättelse; 


8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 


och koncernbalansräkning; 


9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; 


10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2021; 


11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 


revisorssuppleanter; 


12. Fastställande av arvode åt styrelsen; 


13. Val av styrelseledamöter 


14. Val av styrelseordförande; 


15. Val av, och arvode till, revisorer; 


16. Godkännande av ersättningsrapport 


17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 


koncernledningen; 


18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av 


egna aktier 







 


3 
 


 
 


19. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 


20. Stämmans avslutande. 


Val av ordförande vid årsstämman (ärende 2) 


Valberedningen föreslår att Johan Thiman på White & Case Advokataktiebolag (eller vid 


förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid 


årsstämman 2022. 


Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3) 


Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på 


bolagsstämmoaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av 


justeringspersonen. 


Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (ärende 5) 


Styrelsen föreslår Jonas Lagerroos, ombud för Cidron Legion S.à r.l., eller vid förhinder för 


honom, den eller de som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. 


Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 


poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 


Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen (ärende 9) 


Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet 


balanseras i ny räkning.  


Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 
revisorssuppleanter (ärende 11) 


Valberedningen föreslår  


 att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av fem ordinarie ledamöter 


utan suppleanter; 


 att Cary Group ska ha en revisor utan revisorssuppleanter. 


Fastställande av arvode åt styrelsen (ärende 12) 


Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 1 800 000 SEK, 


fördelat med 600 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till respektive övrig 


stämmovald styrelseledamot, d v s oförändrat arvode.  


Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen 


utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 125 000 SEK till ordförande och 60 


000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode. 


Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser 


att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 75 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK 


till ledamot, d v s oförändrat arvode. 


Val av styrelseledamöter (ärende 13) 


För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Juan 


Vargues (ledamot och ordförande sedan 2021), Joakim Andreasson (ledamot sedan 2017), 
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Magnus Lindquist (ledamot sedan 2021), Magdalena Persson (ledamot sedan 2021) och 


Ragnhild Wiborg (ledamot sedan 2021). Leif Ryd har avböjt omval. 


Val av styrelseordförande (ärende 14) 


Valberedningen föreslår omval av Juan Vargues som styrelseordförande. 


Val av, och arvode till, revisorer (ärende 15) 


Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa 


årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat valberedningen att Stefan Andersson 


Berglund är huvudansvarig revisor. 


Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 


Godkännande av ersättningsrapport (ärende 16) 


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 


över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. 


Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
koncernledningen (ärende 17) 


Styrelsen för Cary Group Holding AB (“Bolaget”) föreslår att stämman beslutar om riktlinjer 


för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt följande: 


Generella ersättningsprinciper och andra villkor 


Dessa riktlinjer gäller för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare, inklusive 


styrelseledamöter i den utsträckning ersättning erhålls för arbete utanför deras styrelseuppgifter. 


Vid tillämpning av dessa riktlinjer ska ledande befattningshavare inkludera verkställande 


direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, 


från tid till annan, är ledamöter av koncernledningen och som direktrapporterar till den 


verkställande direktören. Dessa riktlinjer gäller inte för ersättningar som redan beslutats eller 


godkänts av årsstämman och gäller endast för ersättningar, och ändringar av redan 


överenskomna ersättningar, som beslutas efter godkännandet av dessa riktlinjer. 


Syfte och allmänna riktlinjer 


Dessa riktlinjer utgör ett ramverk vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare för 


den period riktlinjerna gäller och på vilka huvudsakliga villkor. Riktlinjerna är utformade för 


att säkerställa ansvarsfulla och hållbara beslut som stödjer Bolagets affärsstrategi, långsiktiga 


intressen och hållbara affärsmetoder. För att Bolaget ska kunna uppfylla sitt ändamål måste lön 


och andra anställningsvillkor göra det möjligt för Bolaget att behålla, utveckla och rekrytera 


kvalificerade ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens. Ersättningen 


ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och återspegla den enskilde ledande 


befattningshavarens prestationer och ansvar. 


Ersättning och anställningsvillkor för anställda i Bolaget har beaktats vid framtagandet av dessa 


riktlinjer. Information om de anställdas totala inkomster, ersättningens olika delar och dess 


villkor har beaktats av ersättningsutskottet och styrelsen vid utvärderingen om angivna riktlinjer 


och begränsningar är skäliga. 
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Ersättning till ledande befattningshavare ska justeras i vederbörlig ordning för att uppfylla alla 


lokala obligatoriska regler inom den jurisdiktion där de är anställda och kan vederbörligen 


justeras för att följa etablerad lokal praxis i den mån det är möjligt med hänsyn till det 


övergripande syftet med riktlinjerna. 


Ersättningens delar & anställningsvillkor 


Ersättningen till de ledande befattningshavarna som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av 


grundlön, prestationsbaserad ersättning, pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan 


årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som ledande 


befattningshavare kan delta i. 


Grundlön 


Grundlönen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och ta hänsyn till befattningens 


omfattning och ansvar, samt varje individuell ledande befattningshavares kompetens, 


erfarenhet och prestation. 


Prestationsbaserad ersättning 


Prestationsbaserad ersättning (dvs. lång- och kortsiktig kontant bonus) ska baseras på ett antal 


förbestämda och mätbara kriterier som återspeglar de viktigaste drivkrafterna för att uppnå 


Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Sådana kriterier ska 


dels bestå av Bolagets övergripande väsentliga prestationsindikatorer och finansiella resultat, 


dels av individuella prestationer eller grupprestationer. I vilken utsträckning kriterierna för 


tilldelning av prestationsbaserad ersättning har uppfyllts ska utvärderas efter utgången av den 


relevanta mätperioden för kriterierna. Ersättningsutskottet är ansvarig för bedömningen. Sådan 


prestationsbaserad ersättning ska utvärderas och dokumenteras årligen. 


Kortsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 


grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 


befattningshavare.  


Långsiktig prestationsbaserad ersättning kan uppgå till maximalt 75 procent av den årliga 


grundlönen för den verkställande direktören och maximalt 50 procent för varje annan ledande 


befattningshavare. Det finns dock en avsikt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 


ledande befattningshavare och nyckelanställda, där deltagarna kommer ha möjligheten att 


totalt sett under programmet erhålla den dubbla summan långsiktig prestationsbaserad 


ersättning, ackumulerat över de tre år programmet löper. Den långsiktiga kontanta bonusen 


vestar över tre år med tre prestationscyklar och årlig vesting. Den prestationsbaserade 


kontantersättningen erhållen under 2022 års långsiktiga incitamentsprogram är avsedd att 


användas av deltagarna för att investera i aktier i Bolaget. Anledningen till den dubbla 


summan i 2022 års långsiktiga incitamentsprogram är att öka retention och samtidigt 


accelerera köp av aktier i Bolaget. Framtida långsiktiga incitamentsprogram kommer att ha en 


prestationsperiod och treårig vesting. 


Pensionsförmåner 


Pensionsförmåner ska baseras på lokal praxis och tillämplig lag. Alla avvikelser från lokal 


praxis avseende pensioner ska individuellt godkännas av ersättningsutskottet och dokumenteras 


i utskottets rapport till styrelsen. Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 35 procent av den 
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årliga grundlönen för varje enskild ledande befattningshavare, såvida inte tvingande 


bestämmelser i tillämpliga lagar kräver en högre pensionsavsättning.  


Icke-finansiella förmåner 


Alla icke-finansiella förmåner, utöver vad som erbjuds till hela Cary Group personalstyrka, ska 


granskas och godkännas av ersättningsutskottet. Det totala värdet av sådana icke-finansiella 


förmåner får inte överstiga 10 procent av den årliga grundlönen för varje enskild ledande 


befattningshavare. Andra förmåner kan inkludera, men är inte begränsat till sjukförsäkring, 


förmånsbil och/eller hushållsnära tjänster. 


Uppsägning av anställning 


En ömsesidig uppsägningstid om 12 månader tillämpas för verkställande direktören. För övriga 


ledande befattningshavare fastställs uppsägningsperioden i relation till befattning. Grundlön 


under uppsägningstiden samt avgångsvederlag (om så förekommer) får inte sammanlagt 


överstiga ett belopp motsvarande 18 månaders grundlön. 


Konsultarvode 


Styrelsen kan besluta om att marknadsmässigt konsultarvode ska utgå till styrelseledamot med 


anledning av utfört arbete för Cary Groups räkning utöver styrelsearbete, förutsatt att sådant 


arbete bidrar till Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. 


Beredning och granskning av dessa riktlinjer 


Dessa riktlinjer har beretts av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska ha en 


förberedande funktion i förhållande till styrelsen avseende principerna för ersättning och andra 


anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Baserat på ersättningsutskottets 


rekommendation ska styrelsen, när behov av väsentliga ändringar uppstår och minst var fjärde 


år, förbereda ett förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. 


Inom ramen för och på basis av dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets 


beredning och rekommendationer, årligen besluta om generella principer och struktur för 


ledande befattningshavare samt specifika ersättningsvillkor för den verkställande direktören 


och fatta andra nödvändiga beslut avseende ersättning till den verkställande direktören. De 


specifika ersättningsvillkoren avseende varje ledande befattningshavare (förutom för 


verkställande direktören) ska beredas av verkställande direktören och godkännas av styrelsens 


ordförande i samråd med ersättningsutskottet (vid behov). 


Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och de ledande 


befattningshavarna. Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare är inte 


delaktiga i styrelsens beredning av och beslut om ersättningsrelaterade ärenden om de påverkas 


av sådana ärenden. 


Avvikelser från dessa riktlinjer 


Styrelsen får tillfälligt besluta att frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall 


finns särskilda skäl för sådan avvikelse och en avvikelse är nödvändig för att tillgodose Bolagets 


långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska 


bärkraft. 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse 
av egna aktier (ärende 18) 


Förvärv av egna aktier 


Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om förvärv 


av egna aktier enligt följande. 


1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga 


Cary Groups aktieägare. 


2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 


tio (10) procent av samtliga aktier i Cary Group. 


3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq 


Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad 


högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 


4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris 


motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo 


(20) procent uppåt. 


5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 


Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos 


Cary Group och på Cary Groups webbplats, www.carygroup.com, senast tre veckor före 


årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger 


sin adress. 


Överlåtelse av egna aktier 


Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Cary Group att besluta om 


överlåtelse av egna aktier enligt följande. 


1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan 


företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller 


kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen 


egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Cary Group-aktier 


som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. 


2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet 


aktier i Cary Group. 


3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt 


marknadsvärde. 


4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023. 


Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att 


möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att 


fortlöpande kunna anpassa Cary Groups kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat 


aktieägarvärde. 


Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier 


motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera 


kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i 


syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet kan bolaget inte bereda aktieägarna 


möjligheten att utöva någon företrädesrätt. 
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Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
(ärende 19) 


Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och 


längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. 


Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent 


av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna 


ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse 


om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets 


finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen 


beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra 


bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av 


andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden 


för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. 


För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst 


två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 


Handlingar 


Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Information om föreslagna ledamöter till Cary 


Groups styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. 


finns på bolagets hemsida, https://www.carygroup.com/. Årsredovisning, revisionsberättelse, 


revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till 


koncernledningen, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens 


yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i ärende 18 ovan 


kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Cary Group Holding AB, Hammarby Kaj 10D, 120 


32 Stockholm och på Cary Groups hemsida, https://carygroup.com, minst tre veckor före 


stämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets 


hemsida. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår 


fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken kommer att 


tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Hammarby Kaj 10D, 120 32 Stockholm. 


Behandling av personuppgifter  


För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 


www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 


________________________ 


Stockholm i april 2022 


Cary Group Holding AB 


Styrelsen 








Cary Group Holding AB (publ) - Röstlängd


Namn Antal aktier Antal röster


A


1 röst


972 870 972 870.0DURHAN, ERIK


INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP 


KL


7 500


NORDEA 1 SICAV 22 000


NORDEA 2 SICAV 228 558


NORDEA AKTIEALLOKERING 3 181


NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND 700 000


NORDEA STRATEGA 10 547


NORDEA STRATEGA 30 4 374


NORDEA STRATEGA 50 2 982


NORDEA STRATEGA 70 3 728


16 259 188 16 259 188.0ERICSON, MADELEINE


EQUINOR INSURANCE AS 3 000


EQUINOR PENSJON 12 000


FEDERATED HERMES INTERNATIONAL SMALL-MID COMPANY FUND 40 000


HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA 52 426


HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA 150 481


JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 435 467


M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 2 FCP - M&G (LUX) PAN-EUROPEAN 


SMALLER COMPANIES FUND


959 592


MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISK RETENTION GROUP) 68 212


RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTI-STRATEGY INCOME FUND 10 942


RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL 4 460


RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS LLC MULTI ASSET 


CORE PLUS FUND


372 171


RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC SUSTAINABLE 


MULTI-ASSET GROWTH FUND


32 923


RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE 


BENEFIT FUNDS TRUST


132 458


SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 93 632


SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF 115 865


SMALLCAP WORLD FUND, INC. 7 857 142


SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 1 565


ST BEW SILVERCROSS GLOB SMALL CAP FND 1 544 786


THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP 


TRUST


310 681


UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH 18 173


VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND 497 545


VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF 8 187


VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND 158 120


VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS 


INDEX TRUST


5 181


VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL 


INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST


53 894


VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL 


INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II


353 785


VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND 258 367


VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX 


ETF


8 053


VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF 862


VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - VANGUARD SRI GLOBAL 


STOCK FUND


7 122


VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 881 810


VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND 32 101


1


102 088 122 102 088 122.0Totalt för anmälda







Cary Group Holding AB (publ) - Röstlängd


Namn Antal aktier Antal röster


A


1 röst


WCM INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND 1 087 442


WCM INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND L.P. 690 743


8 600 000 8 600 000.0HALEF, REBECKA


VERDIPAPIRFONDET ODIN SVERIGE 8 600 000


12 218 708 12 218 708.0HULTMAN, CAROLINE


ETHOS AKTIEFOND 669 882


SEB BLANDFOND SVERIGE 400 686


SEB FUND 1-SEB NORDIC EQUITY FUND 205 276


SEB FUND 3-SEB SWEDEN EQUITY FUND 2 535 527


SEB NORDENFOND 748 303


SEB NORDENFOND/WWF 40 146


SEB PB AKTIV 25 63 114


SEB PB AKTIV 50 148 603


SEB PB AKTIV 75 119 885


SEB STIFTELSEFOND SVERIGE 1 075 050


SEB SVERIGE EXPANDERAD 3 017 487


SEB SVERIGE INDEXFOND 370 810


SEB SVERIGE INDEXNARA 406 280


SEB SVERIGEFOND 1 310 528


SEB VARLDENFOND 1 107 131


39 560 593 39 560 593.0LAGERROOS, JONAS


CIDRON LEGION SARL 39 560 593


452 732 452 732.0LARSSON, JOHANNA


NORGES BANK 452 732


1 389 584 1 389 584.0LUNDKVIST, PETER


TREDJE AP-FONDEN 1 389 584


7 430 708 7 430 708.0NILSSON, MARIANNE


SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO SVERIGE 6 223 320


SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO VÄSTFONDEN 1 207 388


12 654 888 12 654 888.0OSCARSSON, ANDERS


AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG 1 547 000


AMF AKTIEFOND SVERIGE 2 207 887


AMF AKTIEFOND VÄRLDEN 1 385 997


AMF BALANSFOND 600 000


AMF TJÄNSTEPENSION AB 6 914 004


2 548 851 2 548 851.0VOSKRESSENSKAIA, VIKTORIA


ÖHMAN GLOBAL 1 071 586


ÖHMAN GLOBAL SMÅBOLAG 185 166


ÖHMAN SMÅBOLAGSFOND 297 702


ÖHMAN SWEDEN MICRO CAP 436 382


ÖHMAN SVERIGE 558 015


2


102 088 122 102 088 122.0Totalt för anmälda








Cary Group Holding AB (publ) 2022-05-17 07:16


Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121) Totalt


Företrädda aktier  102 088 122
Företrädda röster  102 088 122,0


Aktier i bolaget  131 848 996


Röster Aktier
För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot


2 - Val av ordförande vid stämman


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


3 - Upprättande och godkännande av röstlängd


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


4 - Godkännande av dagordningen


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


5 - Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet


 101 115 252,0    0,0   972 870,0  101 115 252    0   972 870 76,690% 0,000%


6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


8 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen


 101 994 490,0   93 632,0    0,0  101 994 490   93 632    0 77,357% 0,071%


9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställa balansräkningen


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


10.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Juan Vargues


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


10.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Joakim Andreasson


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


10.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Magnus Lindquist


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


10.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Magdalena Persson


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


10.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Leif Ryd


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


10.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamot för 2021: Ragnhild Wiborg


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


10.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören för 2021:  Anders Jensen


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


11.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter


 101 994 490,0   93 632,0    0,0  101 994 490   93 632    0 77,357% 0,071%


11.2 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter


 101 994 490,0   93 632,0    0,0  101 994 490   93 632    0 77,357% 0,071%


12 - Fastställande av arvode åt styrelsen


 102 088 122,0    0,0    0,0  102 088 122    0    0 77,428% 0,000%


13 - Val av styrelseledamöter


 102 068 384,0   19 738,0    0,0  102 068 384   19 738    0 77,413% 0,015%


14 - Val av styrelseordförande


 101 961 317,0   126 805,0    0,0  101 961 317   126 805    0 77,332% 0,096%


15.1 - Val av revisorer


 101 373 324,0   714 798,0    0,0  101 373 324   714 798    0 76,886% 0,542%


15.2 - Val av arvode till revisorer


 101 373 324,0   714 798,0    0,0  101 373 324   714 798    0 76,886% 0,542%


16 - Godkännande av ersättningsrapport


 102 069 949,0   18 173,0    0,0  102 069 949   18 173    0 77,414% 0,014%


17 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen


 101 961 317,0   126 805,0    0,0  101 961 317   126 805    0 77,332% 0,096%


18 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier


 102 069 949,0   18 173,0    0,0  102 069 949   18 173    0 77,414% 0,014%


19 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier


 91 968 806,0  10 119 316,0    0,0  91 968 806  10 119 316    0 69,753% 7,675%


Punkter som önskas hänskjutas


Personnr Namn Punkt/er Skickad


Inga punkter anmälda


% aktiekapitalet













Bilaga 5 


 


Beträffande Bilaga 5 till protokollet hänvisas till Årsredovisning 2021 som finns på annan plats på hemsidan. 







