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 justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse;
8. Anförande av ordförande och verkställande direktören;
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer;
15. Beslut om instruktioner för tillsättande av valberedningen och dess arbetsordning;
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av egna aktier;
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (ärende 10)
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 253 620 564 kronor
överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13, 14 och 15)
Valberedning har till uppgift att bland annat lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Valberedningen utgörs av Mats Svensson,
ordförande (Zepiroth AB), Erik Lindeblad (Lindeblad Technology AB) och Dag Sundman (Aimone
Holding). Dessa ägare representerar cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Infrea.
Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13, 14 och 15:
• Styrelsens ordförande Urban Sturk ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2);
• Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter (ärende 12);
• Arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 100 000 kronor. Arvode till
styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor.
• Omval av nuvarande ledamöterna Urban Sturk, Erik Lindeblad och Pontus Lindwall. Valberedningen
föreslår val av Urban Sturk som ordförande (ärende 14);
• Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter. Till revisor föreslås omval av det registrerade
revisionsbolaget Grant Thornton AB med auktoriserade revisorn Elizabeth Falk som huvudansvarig
revisor. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 12, 13 och 14);
Upplysningsvis noteras att valberedningen inte har några invändningar mot styrelsens förslag till
instruktioner för valberedningen.

Instruktioner för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning (ärende 15)
Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna vid utgången
av det tredje kvartalet (30/9) respektive år.
Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser
en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma eller vid behov intill dess en ny
valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska
en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en
representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv.
Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av
minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Valberedningens
ordförande ska utses av valberedningen, denne får dock inte vara medlem i styrelsen.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av
samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör
de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp.
Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska
vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Arbetsordning för valberedningen
Konstituerande möte
Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. I samband med konstituerande möte skall
valberedningen även fastställa arbetsordningen inför kommande årsstämma.
Arbetsuppgifter
Valberedningen skall till Bolagets årsstämma lämna förslag om:
- Person att vara ordförande på årsstämma
- Lämna förslag om antal styrelseledamöter respektive suppleanter.
- Lämna förslag om styrelsearvode till styrelseordförande respektive övriga ledamöter och eventuell
ersättning för utskottsarbete samt arvode till Bolagets revisor.
- Lämna förslag om val av Styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Utvärdering och kravprofiler
Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav
om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen skall fastställa kravprofil för nya ev
ledamöter som behöver rekryteras.
Information
Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt
kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val skall publiceras på Bolagets
hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande eller annan representant från
valberedningen skall närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits
dels valberedningens förslag till beslut.
Medverkan
Bolaget skall på begäran från valberedningen ställa personella resurser till förfogande som såsom
sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningens ledamöter ska inte
uppbära arvode. Vid behov skall bolaget även svara för skäliga kostnader som av valberedningen
bedöms som nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall lämna en redogörelse för
hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets hemsida.
Valberednings arbete i största möjliga utsträckning följa Svensk kod för bolagsstyrning.
Kontaktinformation till valberedningen ska finnas på bolagets hemsida.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier (ärende 16)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om emission av högst 1 750 000 aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en
utspädning om 10 procent av kapitalet och rösterna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av
bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid
betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.
Majoritetskrav
För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

