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Punkterna 1, 10, 11, 12, 13, 14 - Valberedningens förslag 
 
1. Val av ordförande vid stämman 
10.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

som skall utses av stämman 
11.     Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, av 

styrelsesuppleanter samt av styrelsens ordförande och vice ordförande 
12.     Fastställande av arvode åt styrelsen och styrelsekommittéerna 
13.     Val av revisor 
14.     Fastställande av revisorsarvode  
 
 
Bolagets valberedning, som består av Börje Ekholm, valberedningens ordförande, 
Investor AB, Thomas Ehlin, Nordea fonder, Björn C Andersson, Handelsbanken 
fonder och William af Sandeberg, Första AP-fonden, som tillsammans 
representerar mer än 25% av totala antalet röster, samt Sune Carlsson, styrelsens 
ordförande, lämnar följande förslag till beslut: 
Punkt 1: Att Sune Carlsson väljs till stämmoordförande. 
Punkt 10: Att antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8). 
Punkt 11: Att följande styrelseledamöter omväljs: Sune Carlsson, 
Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman,  
Thomas Leysen, Ulla Litzén, Grace Reksten Skaugen och Anders Ullberg. 
Kurt Hellström har undanbett sig omval. 
Att Sune Carlsson väljs till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till 
styrelsens vice ordförande. 
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på 
www.atlascopco.com/årsstämma.  
Punkt 12: Att ett fast arvode om 3 850 000 kronor utgår att fördelas med  
1 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 500 000 kronor till styrelsens vice 
ordförande och 400 000 kronor till envar av övriga av Bolaget ej anställda 
ledamöter samt att ersättning för kommittéarbete utgår med 600 000 kronor. Det 
senare beloppet att fördelas bland av Bolaget ej anställda kommittéledamöter 
enligt styrelsens bestämmande när kommittéarbetet under året låter sig 
överblickas. 
Punkt 13: Att det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB utses till 
revisor till och med utgången av årsstämman 2010. Den auktoriserade revisorn 
Thomas Thiel är utsedd att vara huvudansvarig. 
Punkt 14: Att ersättning till revisorn utgår enligt räkning till och med utgången 
av årsstämman 2010. 
 


