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Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm 
med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 
556014-2720, den 27 april 2006  

 
 
§ 1 
 
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, direktör Sune Carlsson, som 
valdes till ordförande vid stämman. Att föra dagens protokoll hade utsetts 
styrelsens sekreterare, chefsjurist Hans Sandberg. 
Stämman godkände att inbjudna gäster, representanter för marknaden och media 
samt funktionärer var närvarande vid stämman. 
 
§ 2 
 
En förteckning över de anmälningar om deltagande vid stämman som inkommit 
vid anmälningstidens utgång hade utdelats till stämmodeltagarna. Sekreteraren 
meddelade att sekretariatet i samband med deltagarnas inpassering till 
stämmolokalen registrerat vilka av de föranmälda aktieägarna som inte var 
närvarande, personligen eller genom ombud, samt att den till stämmodeltagarna 
utdelade förteckningen, efter justering för de frånvarande, utvisade att 
148.647.426 A-aktier och 69.906.433 B-aktier, vilket sammanlagt utgör 
155.638.069,3 röster eller  35,3 % av totala antalet röster i bolaget, var företrädda 
vid stämman.  
 
Stämman godkände förfarandet att namnen på icke närvarande aktieägare eller 
ombud ej upplästes. 
 
Den sålunda justerade förteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid 
stämman, 
Bilaga 1. 
 
§ 3 
 
Den i kallelsen publicerade och vid stämman utdelade dagordningen godkändes.   

 
§ 4 
 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Åsa Nisell, Robur Fonder 
och Maria De Geer, Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna). 
 
§ 5 
 
Sekreteraren erinrade om att kallelse till ordinarie bolagsstämma enligt 
bolagsordningen skall ske medelst annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning tidigast sex och senast fyra 
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veckor före stämman. Han meddelade, att kallelsen till årets ordinarie 
bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet 
den 29 mars 2006 och påföljande dag även i Dagens Nyheter samt att kallelsen 
varit införd på bolagets hemsida. Ett exemplar av Post- och Inrikes Tidningar, 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter där kallelsen finns införd bilades 
protokollet, Bilaga 2. 
 
Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad. 
 
§ 6 
 
Sekreteraren informerade att styrelsens och verkställande direktörens 
årsredovisning för bolaget och koncernen för år 2005 samt motsvarande 
revisionsberättelser hade tryckts och den 29 mars 2006 utsänts till de registrerade 
aktieägare som meddelat att de önskade erhålla årsredovisningen. Det 
antecknades att årsredovisningen fanns tillgänglig vid stämman. 
 
Årsredovisningen för bolaget och koncernen konstaterades vara framlagda och 
bilades protokollet, Bilaga 3. 
 
§ 7 
 
Verkställande direktören höll ett anförande i vilket han delgav stämman sina 
synpunkter på Atlas Copco koncernens utveckling ur ett tillväxtperspektiv och 
kommenterade dess verksamhet för 2005 och det första kvartalet 2006. 
 
Verkställande direktören besvarade tre frågor relaterade till Rental Service från 
Maria De Geer, Aktiespararna, avseende: 
(i) effekt på kapitalprofilen av en försäljning;  
(ii) om förväntad reavinst kommer att överskrida företagen ”impairment test” 

avskrivning; 
(iii) om alternativet att dela ut Rental Service-verksamheten till aktieägarna 

övervägts. 
 
Verkställande direktören besvarade en kritisk kommentar från Iwan Åkerman 
avseende den tekniska utvecklingen i kompressorverksamheten.  
 
§ 8 
 
Ordföranden lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 2005 och 
informerade om styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner. Han 
redovisade några av de större frågorna som behandlats under året och 
konstaterade att styrelsen antagit etiska riktlinjer för bolaget samt pekade på det 
arbete som läggs ner inom miljö och produktergonomi. 
 



 
 
 3 (9) 

 

G:\Group Investor Relations\2006\Årsstämma\Protokoll årsstämman 2006.doc 

Ulla Litzén, ordförande i redovisningskommittén, redogjorde för dess 
sammansättning och verksamhet och redovisade särskilt de större projekten och 
kontakterna med den huvudansvarige revisorn. 
   
§ 9  
  
9 a) Den huvudansvarige revisorn, Stefan Holmström refererade till 

revisionsberättelsen för bolaget och koncernen i årsredovisningen, och 
redogjorde för den process som tillämpas för revisionsarbetet och särskilt 
för betydelsen av septemberbokslutets ”hard close” samt kommenterade 
utförda extratjänster under året. Stefan Holmström tillstyrkte fastställelse 
av framlagda resultat och balansräkningar, ansvarsfrihet för verkställande 
direktör och styrelse samt föreslagen vinstdisposition. 

   
   
 I enlighet med revisorns tillstyrkan fastställde stämman de i 

årsredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för 
bolaget och koncernen per den 31 december 2005. 

 
 Revisionsberättelsen utgör del av Bilaga 3. 
 
9 b) I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets 
angelägenheter under räkenskapsåret 2005. 

 
9 c) Styrelsen hade föreslagit att de till bolagsstämmans förfogande stående 

vinstmedlen, 9.505.035.795 kronor, skulle disponeras så att  
 
 till aktieägarna utdelades 4,25 kronor per aktie, dvs  2.672.427.846 kronor 
 samt att i ny räkning överfördes    6.832.607.949 kronor 
 
 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
9 d) Stämman beslutade vidare att såsom avstämningsdag för utdelning från 

Värdepappers-centralen VPC AB fastställa den 3 maj 2006. Ordföranden 
informerade att utdelningen beräknas kunna utsändas den 8 maj 2006. 

 
Stämman förklarade punkterna 9 c) och 9 d) omedelbart justerade. 
 
§ 10 
 
Stämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter intill 
dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits skall vara åtta (8) ordinarie ledamöter 
och ingen suppleant. 
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§ 11 
 
Ordföranden redovisade den utvärderings- och nomineringsprocess som ägt rum 
inom ramen för valberedningens arbete. 
Stämman valde därefter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits: 
 
 till styrelseledamöter  
 Staffan Bohman  (omval) 
 Gunnar Brock   (omval) 

Sune Carlsson   (omval) 
 Thomas Leysen  (omval)  
 Ulla Litzén   (omval) 
 Grace Reksten Skaugen (omval) 
 Anders Ullberg  (omval) 
 Jacob Wallenberg   (omval) 
 
Stämman utsåg därefter för samma tid Sune Carlsson till styrelsens ordförande 
och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande. 
 
Sekreteraren informerade att till och med den ordinarie bolagsstämman 2008 de 
anställdas representanter i styrelsen är Håkan Hagerius, SIF, och Bengt Lindgren, 
Metall, med Mikael Bergstedt, Ledarna, som personlig suppleant för Hagerius och 
Lars-Erik Soting, Metall, som personlig suppleant för Lindgren. 
 
Stämman framförde ett tack till den avgående (ej närvarande) styrelseledamoten 
Kurt Hellström  för hans stora bidrag till bolaget under de sju åren han varit 
styrelseledamot.  
 
§ 12 
 
Sekreteraren föredrog 2005 års stämmobeslut rörande arvode till styrelsen och 
ersättningsram för kommittéarbete. 
 
Stämman beslutade att till av bolaget ej anställda styrelseledamöter anslå ett fast 
arvode av totalt 3.850.000 kronor att fördelas med 1.350.000 till styrelsens 
ordförande, 500.000 till vice ordföranden och 400.000 till envar av övriga av 
bolaget ej anställda ledamöter och en ersättningsram för kommittéarbete på 
600.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande när kommittéarbetet 
under året låter sig överblickas. 
 
Det antecknade att valberedningens ordförande, Börje Ekholm, lämnade en 
rekommendation till styrelsen avseende en policy för styrelseledamöternas 
aktieägande.  
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§ 13 
 
Ulla Litzén redovisade den urvalsprocess som föregått det förslag avseende 
revisor som valberedningen redovisat inför stämman. 
 
Stämman utsåg det auktoriserade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till revisor 
till och med utgången av årsstämman 2010. Det antecknades att den auktoriserade 
revisorn Thomas Thiel av KPMG utsetts som huvudsansvarig revisor. 
 
Ordföranden framförde ett tack till Stefan Holmström för hans insatser för bolaget 
under en lång följd av år .  
 
§ 14 
 
Ulla Litzén redovisade innebörden av ersättningsbegreppet ”enligt löpande 
räkning”. 
 
Stämman beslutade att ersättning till bolagets revisor till och med utgången av 
årsstämman 2010 skall utgå enligt löpande räkning. 
 
§ 15 
 
Stämman beslutade: 
a) Att bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en 
representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Under det 
tredje kvartalet 2006 skall styrelseordföranden kontakta de fyra största av VPC 
registrerade och ägargrupperade aktieägarna för utseendet av ägarrepresentant. 
Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de 
företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och 
baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning 
utsetts. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, 
vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 
b) Att ledamöter som är utsedda av sådana aktieägare som under valberedningens 
mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna skall 
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland 
de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sin/sina representanter. Om 
ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens 
sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller 
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Aktieägare som 
utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan 
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i 
valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.   
c) Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att 
föreläggas årsstämman 2007 för beslut: 
- förslag till stämmoordförande 



 
 
 6 (9) 

 

G:\Group Investor Relations\2006\Årsstämma\Protokoll årsstämman 2006.doc 

- förslag till antal styrelseledamöter 
- förslag till styrelse 
- förslag till styrelseordförande och vice ordförande 
- förslag till styrelsearvode till ordförande, vice ordförande och övriga icke 
anställda ledamöter  
- förslag till ersättning för kommittéarbete  
- förslag till kriterier för hur valberedningens ordförande och ledamöter utses.  
d) Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de 
uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på en valberedning och att 
bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser 
såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov 
skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av 
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra 
sitt uppdrag. 
 
§ 16 
 
Ordföranden lämnade en redovisning för ersättningskommitténs sammansättning, 
uppdrag och arbete under 2005. 
 
16 a) Stämman godkände principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen enligt följande: 
Kompensation till koncernledningen, som består av verkställande 
direktören och övriga åtta medlemmar av ledningsgruppen, skall bestå  
av grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram (personaloptioner), 
pensionspremie samt övriga förmåner. Grundlön bestäms av befattning, 
kvalifikation och individuell prestation. Storleken på rörlig ersättning är beroende 
av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga 
ersättningen är maximerad till 70% av grundlönen för verkställande direktören, 
till 50% för affärsområdeschefer och till 40% för övriga medlemmar av 
bolagsledningen. Deltagande i det prestationsbaserade 
personaloptionsprogrammet för 2006 som redovisas nedan. Pensionspremier 
betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35% av grundlön 
beroende på ålder. Verkställande direktören är dessutom berättigad till en 
sjukpension motsvarande 50% av grundlönen. Ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader gäller. Avgångsvederlag kan uppgå till högst 24 månaders grundlön. 
Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdförsäkring.  
 
Ordföranden presenterade bakgrunden till och skälen för det förslag avseende ett 
prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2006 som förelagts stämman.  
 
16 b) Stämman godkände, med den reservation från Aktiespararna som framgår 
nedan, omfattningen och huvudprinciperna för ett prestationsbaserat 
personaloptionsprogram avseende Atlas Copcos A-aktier enligt följande: 
Tilldelning 
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge 
maximalt 220 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 
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1.600.000 Atlas Copco aktier av serie A. Tilldelningen är beroende av hur 
koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added (EVA), utvecklas 
under 2006. I ett intervall på 600 MSEK varierar tilldelningen linjärt från noll till 
100% av maximal tilldelning. Intervallets storlek och gränsvärden fastställts av 
styrelsen och skall vara i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen. 
Styrelsen kan besluta om en anpassning av EVA-målet för 2006 för att bibehålla 
ambitionsnivån i prestationskravet vid större resultatpåverkande händelser. 
Tilldelningen av personaloptioner är maximerad till följande antal per person 
inom de olika nyckelgrupperna:  
kategori 1 – verkställande direktören – 50.000 personaloptioner 
kategori 2 – affärsområdeschefer (3) – 25.000 personaloptioner  
kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (cirka 25) – 12.500 
personaloptioner  
kategori 4 – övriga nyckelpersoner (cirka 175) – 6.250 personaloptioner. 
Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i ovannämda grupper 
baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelning av 
personaloptioner kommer att ske senast under mars 2007.    
Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för 
nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. 
Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, 
utformas med motsvarande villkor som personaloptionsprogrammet. 
Personaloptionernas löptid 
Löptiden för personaloptionerna skall vara fem år från tidpunkten för 
tilldelningen. 
Personaloptionerna är inte överlåtbara och intjänande förutsätter fortsatt 
anställning. 
Lösenperioder 
Personaloptionerna kan utnyttjas för köp av aktier enligt följande: 
- en tredjedel tidigast ett år efter tilldelningen 
- två tredjedelar tidigast två år efter tilldelningen  
- samtliga tidigast tre år efter tilldelningen.  
Lösenpris 
Lösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 110 procent av 
genomsnittet av slutkurserna vid Stockholmsbörsen för aktie av serie A under en 
period om 10 börsdagar närmast efter publiceringen av årsbokslutet 
(bokslutskommunikén) för verksamhetsåret 2006. 
 
Omräkning 
För det fall årsstämman under personaloptionernas löptid skulle besluta bl.a. om 
en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver 
bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av 
personaloptionerna. Beslut om omräkning skall fattas av styrelsen. 
 
Följande antecknades: 
Teoretiskt värde för mottagaren 
Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & 
Scholes optionsvärderingsmodell. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en 
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aktiekurs om 200 kronor och förväntad volatilitet om 23 procent. Det teoretiska 
värdet beräknas uppgå till 30 kronor per personaloption eller sammanlagt 
maximalt till 48 miljoner kronor för hela programmet. 
Leverans av aktier och kostnader 
Personaloptioner skall ge rätt till förvärv av befintliga aktier. 
Personaloptionsprogrammet kommer därför inte medföra någon utspädning av 
antalet aktier eller röster i bolaget.  
För att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under 
personaloptionernas löptid samt säkerställa leverans av aktier enligt ingångna 
personaloptionsavtal avser bolaget att säkra detta åtagande via en eller flera 
finansiella institutioner.  
Utöver kostnader för att säkra företagets åtaganden enligt ovan kommer 
personaloptionstilldelningen att medföra redovisningseffekter enligt IFRS 2. 
Personaloptionerna skall kostnadsföras som en personalkostnad (exklusive sociala 
avgifter) över intjänandetiden och redovisas direkt mot eget kapital. Det belopp 
som redovisas kommer kontinuerligt att omprövas under personaloptionernas 
intjänandeperiod.  
 
Det antecknades att Aktiespararna (234.540 aktier och 164.889 röster) reserverade 
sig mot beslutet. 
 
§ 17  
 
Stämman beslutade enhälligt att anta en ny lydelse av bolagsordningen, Bilaga 4. 
 
Ordföranden besvarade en fråga från Maria De Geer, Aktiespararna, avseende 
lämpligheten av att kunna utse 12 styrelseledamöter när det framhållits tidigare 
under stämman att det kan vara bra med mindre styrelser. 
   
§ 18 
 
Stämman beslutade enhälligt, med den reservation från Aktiespararna som 
framgår nedan, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, 
besluta om förvärv av aktier i bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande. 
1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A eller serie B eller en 
kombination av dessa, att bolagets innehav efter varje förvärv inte överstiger 10 % 
av samtliga aktier i bolaget. 
2. Aktierna får endast förvärvas på Stockholmsbörsen. 
3. Förvärv av aktier genom handel på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris 
per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

Ordföranden upplyste att syftet med förvärvet är att fortlöpande kunna anpassa 
bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, att förvärvade 
aktier avses bli ogiltighetsförklarade på förslag av styrelsen vid en senare stämma 
samt att bolaget för närvarande inte äger några egna aktier.  
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Ordföranden besvarade frågan från Maria De Geer, Aktiespararna,  varför inte 
metoden med split och inlösen, som  enligt Aktiespararna är att föredra, inte valts 
även detta år.    

Det antecknades att Aktiespararna (234.540 aktier och 164.889 röster) därefter 
reserverade sig mot beslutet. 
 
§ 19 
 
Ordföranden framförde ett tack till ledning och anställa, önskade bolaget fortsatt 
framgång och förklarade årsstämman 2006 i Atlas Copco Aktiebolag avslutad. 
 
 
                                                ******* 
 
Det antecknades att efter stämman överlämnade hedersordföranden Peter “The 
Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” och verkställande direktören 
Gunnar Brock ”The John Munck Award”. 
     

             In fidem 
 
         ______________________ 
               Hans Sandberg 
Justeras 
 
      
Sune Carlsson 
 
      
Åsa Nisell   
 
      
Maria De Geer 
 


