Svenska staten
Näringsdepartementet
Avdelningen för bolag med statligt ägande
103 33 Stockholm

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB Sbo
Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB Sbo,
org.nr 556329–2977.
Tid: tisdagen den 27 april 2021, kl. 13.00
Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams
Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att
delta i bolagsstämman.
Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och
i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.
Allmänheten

Bolagsstämman är inte öppen för allmänheten på grund av de restriktioner som gäller
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Statens Bostadsomvandling AB Sbo,
Stubbengatan 2, 70344 Örebro och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före
stämman.
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,
b) revisionsberättelse

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
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 revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om
godkännande av ersättningsrapport
a)

framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens
ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Sbo,

b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen
(2005:551), och
c)

beslut om godkännande av ersättningsrapport

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 utskottsordförande
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
22. Övrigt

23. Stämmans avslutande
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Förslag till beslut

2.

Ordförande vid stämman

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på
bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.
11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och
det balanserade resultatet, tillsammans 816 219 057 kronor, överförs till ny räkning.
13.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer
för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.
15.

Antalet styrelseledamöter

Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på
bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.
16.

Arvode till styrelseledamöter och utskottsordförande

Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer
att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.
17.

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att
hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbo.se, innan stämman.
18.

Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.
19.

Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning
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20.

Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.
Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.
21.

Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägarens förslag till beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.
Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse
samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls
tillgängliga hos bolaget, Stubbengatan 2, 70344 Örebro från och med den 6 april 2021.
Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats
www.sbo.se. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på
bolagets webbplats www.sbo.se.
_______________
Örebro den 30 mars 2021
Statens Bostadsomvandling AB Sbo
STYRELSEN
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Bilaga 1
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Statens
Bostadsomvandling AB Sbo

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare i
Sbo avses styrelseledamöter och VD. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som
avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna
antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.
Sbo har ett samhällsuppdrag, d.v.s. ett uppdrag som syftar till att generera andra effekter
än ekonomisk avkastning. VD sammanfattar bolagets arbete med värdeskapande och
samhällsnytta i sin redogörelse på sidan 5 i års- och hållbarhetsredovisningen 2020.
Värdeskapande sammanfattas på sidan 8 och samhällsnytta på sidorna 15–21. För
ytterligare information om bolagets samhällsuppdrag och affärsstrategi, se www.sbo.se.
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av
bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare
kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.
För ledande befattningshavare i Sbo ska ersättnings- och anställningsvillkor
överensstämma med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Enligt regeringens
ersättningsprinciper ska bl.a. följande gälla. Den totala ersättningen till ledande
befattningshavare vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig,
takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till att bidra till en god etik och företagskultur.
Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas
av måttfullhet. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare och pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år. Erbjuden
löneväxling ska vara kostnadsneutral. Övriga förmåner får innefatta bl.a. förmånsbil.
Det ska undvikas att en styrelseledamot anlitas som konsult i bolaget och därmed får
konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av
styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget,
avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen
för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.
Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut
vid årsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose
bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets
ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i
sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.
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