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Förslag till dagordning 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Stämmans ordförande utser protokollförare 
5. Val av en eller två justerare 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Beslut om närvarorätt för utomstående 
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
9. Framläggande av  
 a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och
 koncernredovisning, och  
 b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse,  
10. Redogörelse för det gångna årets arbete 
 a) anförande av styrelsens ordförande,  
 b) anförande av verkställande direktören, och  
 c) anförande av bolagets revisor 
11. Beslut om  
 a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
 och koncernbalansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
 balansräkningen, och 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 
12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för 
 ersättningar till ledande befattningshavare 
 a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas
 ersättningar i Apoteket AB med dotterföretag, 
 b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för
 ersättningar till ledande befattningshavare i Apoteket AB som beslutades vid föregående
 årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt 
 c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)  
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 
14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och
 styrelseordförande 
15. Beslut om antalet styrelseledamöter 
16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter 
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
18. Beslut om antalet revisorer 
19.  Beslut om arvode till revisor 
20. Val av revisor 
21. Beslut om ägaranvisning 
22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 
23. Övrigt  
24. Stämmans avslutande 
 
 

 


