












Redovisning av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt utvärdering av 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
 

I enlighet med Svensk Kod för Bolagsstyrning har ersättningsutskottet utvärderat tillämpningen av 
de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman 2018. 
Rapporteringen av denna utvärdering till styrelsen omfattar även en bedömning av i vilken 
omfattning den faktiska ersättningen till ledande befattningshavare överensstämt med riktlinjerna. 

Vattenfall har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och följer även i övrigt de 
riktlinjer som årsstämman beslutade. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare 
bedöms rimlig och väl avvägd. Ersättningen är inte löneledande i förhållande till jämförbara 
företag. Styrelsen har tagit del av marknadsdata samt en sammanställning av villkoren för varje 
befattningshavare för att säkerställa riktlinjernas efterlevnad. 

Efterlevnaden av de beslutade riktlinjerna beskrivs närmare i årsredovisningen, koncernens not 
42. 

 

Stockholm den 19 mars 2019 

 

Styrelsen 





BOLAGSORDNING 

Organisationsnummer: 556036-2138

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vattenfall AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms län, Solna kommun. 

§ 3 Verksamhet 

Föremål för bolagets verksamhet är att generera en marknadsmässig avkastning genom att, 
direkt eller genom dotter- och intressebolag: 

(a) affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder 
utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, 

(b) tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som 
befrämjar, stödjer eller kompletterar energiverksamheten, företrädesvis inom data-
och telekommunikationsområdena samt abonnemangsrelaterade produkter och 
tjänster, 

(c) bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst energiområdet, 
(d) äga och förvalta dels fastigheter, dels aktier och andra värdepapper med anknytning 

till nämnda verksamheter,
(e) för koncernens räkning bedriva kapital- och likviditetsförvaltning samt handel med 

värdepapper, 

samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyra miljarder (4 000 000 000) kronor och högst sexton
miljarder (16 000 000 000) kronor. 

§ 5 Antalet aktier 

Antalet aktier ska vara lägst åttio miljoner (80 000 000) och högst trehundratjugo miljoner 
(320 000 000). 



§ 6 Styrelse och revisorer 

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och 
högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. 
Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja 
ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av
stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) 
revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor 
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor 
och senast tre (3) veckor före stämman. 

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för 
kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. 

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Solna eller Stockholm.

§ 9 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma 

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till 
styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör 
vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för 
bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet 
av kallelsen till stämman. 

--------------------------

Antagen vid bolagsstämma den 11 april 2019


