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      Bilaga 2 
 
 
 
 
 
Dagordning vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna  
i Castellum AB (publ) onsdagen den 23 mars 2005  
 
 
 
Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Jan Kvarnström) 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
 Förslag: Advokat Claes Beyer. 
 
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning  
därtill anförande av verkställande direktören om bolagets utveckling samt 
redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens arbete. 

 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
 
8. Beslut om disposition av vinst enligt fastställd balansräkning. 
 Förslag: Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 kronor per aktie. 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören. 
 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
Nomineringskommittén, vars ledamöter tillsammans representerar 
aktieägare med 17 procent av röstetalet för utestående aktier i bolaget, 
föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter. 
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11. Fastställande av arvode åt styrelsen. 

 Nomineringskommittén föreslår oförändrat arvode om 1 050 000 kronor, 
att fördelas enligt styrelsens beslut. 

 
12.  Val av styrelseledamöter. 

Nomineringskommittén föreslår omval av Jan Kvarnström, Ulla-Britt 
Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Stig-Arne Larsson 
och Göran Lindén samt nyval av Marianne Dicander Alexandersson. 
 

13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv 
och överlåtelse av bolagets egna aktier. 

 Förslag: Se Bilaga 1. 
 
14. Styrelsens förslag om att bolagsstämman skall utse en valberedning. 
 Förslag: Se Bilaga 2. 
 
 
Stämmans avslutande. 
 







           Bilaga 5 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsens för Castellum AB förslag om inrättande av 
valberedning 
 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att en valberedning skall inrättas 

inför 2006 års ordinarie bolagsstämma för att framlägga förslag till antalet 

styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, samt 

ersättning till styrelseledamöterna, att valberedningen skall inrättas genom att 

styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna vid 

utgången av det tredje kvartalet 2005 och be dem utse en ledamot vardera till 

valberedningen, att de sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens 

ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen, att namnen på 

valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre 

första kvartal, att valberedningen inom sig skall utse ordförande, att ledamot av 

valberedningen som avgår till följd av ändrade ägarförhållande eller av annat 

skäl skall ersättas enligt ovan angivna principer med beaktande av ägarför-

hållandena vid tidpunkten samt att bolaget skall svara för eventuella erforderliga 

utlägg och kostnader som uppkommer vid valberedningens fullgörande av sitt 

uppdrag. 
 




