
Protokoll fort vid arsstarnma i Klovern AB (publ), 
org.nr 556482-5833, den 24 april 2020, kl. 14.00 
pa Kista Gate, Kista. 

1. STAMMANS OPPNANDE 

Starnrnan oppnades av styrelsens ordforande Pia Gideon. 

2. VAL AV ORDFORANDE VID STAMMAN 

Pia Gideon utsaqs till ordforande vid arsstarnrnan. Noterades att advokat Patrik Essehorn 
tjanstgjorde som protokolltorare. 

3. UPPRATTANDE OCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD 

Upprattades och godkandes rostlanqd enligt Bilaga A. 

4. VAL AV EN ELLER TVA JUSTERINGSMAN 

Starnman utsaq Johannes Wingborg, ombud for Lansforsakrinqar Fondforvaltning, och 
Patricia Jonsell, ombud for ett antal aktieaqare, att jarnte ordforanden justera dagens 
protokoll. 

5. PROVNING AV OM STAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD 

Noterades att kallelsen till arsstarnman offentliggjorts genom pressmeddelande den 
27 mars 2020 och darefter funnits tillganglig pa bolagets webbplats, samt att kallelsen till 
arsstamrnan i sin helhet publicerats i Post- och lnrikes Tidningar och att information om att 
kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 30 mars 2020. Stam man forklarade sig 
behoriqen sammankallad. 

6. GODKANNANDE AV DAGORDNING 

Starnrnan qodkande dagordningen enligt Bilaga B. 

7. VERKSTALLANDE DIREKTORENS ANFORANDE 

Verkstallande direktoren Rutger Arnhult hall ett anforande, varefter stammodeltagarna gavs 
mojliqhet att stalla fragor till verkstallande direktoren. 



8. FRAMLAGGANDE AV ARSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERATTELSEN SAMT 
KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERATTELSEN 

Framlades arsredovisninq och revisionsberattelse for rakenskapsaret 2019, innehallande 
koncernredovisning och koncernrevisionsberattelse. 

Noterades att redovisningshandlingarna, inklusive bolagsstyrningsrapport, funnits 
tillgangliga for aktieaqarna pa bolagets kontor och pa bolagets webbplats. Handlingarna har 
skickats till aktieaqare som beqart det och har funnits tillgangliga vid inregistreringen till 
arsstarnman. 

Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag genom huvudansvarig revisor Fredric Havren 
redogjorde for revisionsarbetet i bolaget och foredrog revisionsberattelsen och 
koncernrevisionsberattelsen, samt revisorns yttrande over tillarnpninqen av riktlinjerna for 
ersattninq till ledande befattningshavare. 

9. VINSTDISPOSITION MM 

Ordfbranden anrnalde att till arsstarnrnans forfoqande staende vinstmedel utgjordes av 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Summa 

4 353 727 022,00 kronor 

1 036 870 090,00 kronor 

5 390 597 112,00 kronor 

Noterades att styrelsens forslag till vinstdisposition och avstamningsdagar samt motiverade 
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen funnits tillgangliga for aktieaqarna hos bolaget 
och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som sarskilt beqart det och 
har funnits tillgangliga for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till arsstarnrnan. 

Starnrnan beslutade 

a) att faststalla i arsredovisningen intagen resultatrakninq och balansrakninq samt 
koncernresultatrakninq och koncernbalansrakninq; 

b) att de fria vinstmedel som star till arsstarnmans forfogande ska disponeras i enlighet 
med styrelsens forslaq och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

Utdelning 0,26 kronor per stamaktie 

Utdelning 20,00 kronor per preferensaktie 

I ny rakning balanseras 

Summa 

214 509 682,00 kronor 

328 880 000,00 kronor 

4 847 207 430,00 kronor 

5 390 597 112,00 kronor 

Noterades att beloppen ar beraknade pa totalt antal utestaende aktier per dagen for 
arsstarnrnan och att for bolagets innehav av egna aktier, vars exakta antal faststalls pa 



avstamningsdagen for kontantutdelning, utgar ingen utdelning. Bolaget innehar 90 956 740 
egna stamaktier av serie B per arsstarnrnodaqen. 

Starnrnan beslutade att samtliga nya aktier som kan komma att emitteras med stod av 
starnrnans bemyndigande enligt punkt 17 ska ge ratt till utdelning fran och med den dag de 
blivit inforda i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken, innebarande en forsta 
utdelning om 0, 13 kronor per stamaktie samt 5,00 kronor per preferensaktie med narrnast 
foljande avstamningsdag enligt punkt d) nedan, maximalt 56 703 843,22 kronor; 

c) att bevilja styrelsens ledarnoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet for 
rakenskapsaret; 

d) att avstamningsdagar for vinstutdelning for stamaktier ska vara 

• 30 december 2020 med beraknad utbetalningsdag den 7 januari 2021, och 

• 31 mars 2021 med beraknad utbetalningsdag den 7 april 2021; och 

att avstamningsdagar for vinstutdelning for preferensaktier ska vara 

• 30 juni 2020 med beraknad utbetalningsdag den 3 juli 2020, 

• 30 september 2020 med beraknad utbetalningsdag den 5 oktober 2020, 

• 30 december 2020 med beraknad utbetalningsdag den 7 januari 2021, och 

• 31 mars 2021 med beraknad utbetalningsdag den 7 april 2021. 

Noterades att styrelseledamoterna och den verkstallande direktoren inte deltagit i beslutet 
om den egna ansvarsfriheten. 

10. FASTSTALLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMOTER SAMT REVISORER OCH 
REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslag till arsstarnrnan om antal 
styrelseledamoter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag. 

Noterades att valberedningens fullstandiqa forslag till arsstarnrnan, valberedningens 
motiverade yttrande betraffande foreslagen styrelse samt information om ledarnoter och 
reviser har funnits tillgangliga for aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. 
Handlingarna har skickats till dem som sarskilt beqart det och har funnits tillgangliga for 
samtliga aktieaqare vid inregistreringen till arsstarnman. 

Beslutades att antalet styrelseledarnoter i bolaget oforandrat ska vara fem (5), och att 
bolaget oforandrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som reviser. 

11. FASTSTALLANDE AV ARVODEN AT STYRELSE OCH REVISOR 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslag till arsstarnman om arvoden at 
styrelsen och reviser. 

Noterades att valberedningens fullstandiga forslag till arsstarnrnan funnits tillgangliga for 
aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som 



sarskilt beqart det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till 
arsstarnrnan. 

Beslutades att styrelsens arvode ska uppga till totalt 1 060 000 kronor, varav 430 000 
kronor ska utqora arvode for styrelseordforanden och 210 000 kronor ska utqora arvode for 
respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt ar anstalld i bolaget ska inte 
erhalla naqot styrelsearvode. Till styrelseledamot som utter utskottsarbete utgar ingen 
ytterligare ersattning. Arvode till reviser ska utga enligt qodkand rakninq. 

12. VAL AV STYRELSELEDAMOTER OCH STYRELSEORDFORANDE 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslaq till arsstarnrnan om val av 
styrelseledarnoter och styrelseordforande. 

Noterades att valberedningens fullstandiga forslag till arsstarnman, valberedningens 
motiverade yttrande betraffande foreslagen styrelse samt information om ledarnoter fun nits 
tillgangliga for aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har 
skickats till dem som sarskilt beqart det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieaqare 
vid inregistreringen till arsstarnman. 

Beslutades att for tiden intill slutet av nasta arsstarnma valja om Rutger Arnhult, Eva 
Landen, Pia Gideon, Johanna Fagrell Kohler och Ulf lvarsson som ordinarie 
styrelseledarnoter. 

Beslutades att vafja om Pia Gideon till styrelsens ordforande. 

13. VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE 
REVISIONSBOLAG 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslag till arsstamman om val av revisorer, 
revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag. 

Noterades att valberedningens fullstandiga forslag till arsstarnman samt information om 
reviser funnits tillgangliga for aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. 
Handlingarna har skickats till dem som sarskilt beqart det och har funnits tillgangliga for 
samtliga aktieaqare vid inregistreringen till arsstarnrnan. 

Beslutades att for tiden intill slutet av nasta arsstarnrna ornvalja det registrerade 
revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets reviser. Det antecknades att Fredric Havren 
utsetts av Ernst & Young AB till att fortsattningsvis vara huvudansvarig reviser. 

14. BESLUT OM RIKTLINJER FOR ERSATTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Ordforanden framlade och foredrog styrelsens forslag till riktlinjer for ersattning till ledande 
befattningshavare. 

Noterades att styrelsens fullstandiqa forslag till arsstarnrnan funnits tillgangligt for 
aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som 
sarskilt beqart det och har funnits tillganglig for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till 
arsstarnrnan. 



Beslutades om riktlinjer for ersattning till ledande befattningshavare i enlighet med 
styrelsens forslaq, Bilaga C, att qalla som lanqst for tiden intill slutet av arsstarnrnan 2024. 

15. BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGENS SAMMANSATTNING 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslag till arsstarnman om oforandrade 
principer for utseende av valberedning tillika instruktion for valberedningen. 

Noterades att valberedningens fullstandiga forslaq till arsstarnman funnits tillgangligt for 
aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som 
sarskilt beqart det och har funnits tillganglig for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till 
arsstarnman. 

Starnman beslutade om pnncrper for utseende av valberedning tillika instruktion for 
valberedningen i enlighet med valberedningens forslag, Bilaga D. 

16. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT FORVARVA OCH OVERLATA 
BOLAGETS EGNA AKTIER 

Ordforanden tramlade och redogjorde for styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen 
att forvarva och overlata bolagets egna aktier. 

Det antecknades att styrelsens forslag och motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen, hade fun nits tillgangliga for aktieaqarna infor arsstarnman. Handlingarna 
har aven lagts tram pa arsstarnrnan. Bolaget innehar vid tidpunkten for arsstarnrnan 
90 956 7 40 egna stamaktier av serie B. 

Starnrnan beslutade, i enlighet med styrelsens forslag, Bilaga E, att larnna styrelsen ett 
bemyndigande att, lanqst under tiden intill nasta arsstamrna, besluta om forvarv och 
overlatelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet bitraddes av aktieaqare 
representerade minst tva tredjedelar av savat de avgivna rosterna som de aktier som var 
foretradda vid arsstarnman. 

17. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV 
AKTIER 

Ordforanden tramlade och redogjorde for styrelsens forslag till bemyndigande for styrelsen 
att besluta om nyemission. 

Det antecknades att styrelsens forslag hade funnits tillgangligt for aktieaqarna infor 
arsstarnrnan. Handlingen har aven lagts tram pa arsstarnrnan. 

Starnrnan beslutade, i enlighet med styrelsens forslag, Bilaga F, att bemyndiga styrelsen 
att inom ramen for qallande bolagsordning, med eller utan avvikelse fran aktieaqarnas 
foretradesratt, vid ett eller flera tillfallen under tiden intill nasta arsstarnma, besluta om 
okninq av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, och/eller 
stamaktier av serie B och/eller preferensaktier. Det antecknades att beslutet bitraddes av 
aktieaqare representerade minst tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier 
som var foretradda vid arsstarnrnan. 



18. BESLUT OM JUSTERADE PRINCIPER FOR AVSATTNING TILL KLOVERNS 
VINSTANDELSSTIFTELSE 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till beslut om justerade principer 
for avsattning till Kloverns Vinstandelsstiftelse. 

Det antecknades att styrelsens forslag hade funnits tillgangligt for aktieaqarna infer 
arsstarnrnan. Handlingen har aven lagts fram pa arsstarnrnan. 

Starnrnan beslutade, i enlighet med styrelsens forslaq, Bilaga G, om justerade principer for 
avsattning till Klovern Vinstandelsstiftelse. 

19. BESLUT OM AVSATTNING TILL KLOVERNS VINSTANDELSSTIFTELSE 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till beslut om avsattninq till 
Kloverns Vinstandelsstiftelse. 

Det antecknades att styrelsens forslag hade funnits tillgangligt for aktieaqarna infor 
arsstamrnan. Handlingen har aven lagts fram pa arsstamrnan. 

Starnrnan beslutade om avsattning till Kloverns Vinstandelsstiftelse enlighet med 
styrelsens forslag, Bilaga H. 

20. BESLUT OM OPTIONSPROGRAM 2020 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till beslut om inforande av ett 
kontantavraknat optionsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i 
bolaget, exklusive verkstallande direktoren, relaterat till kursutvecklingen for bolagets 
stamaktier av serie B. Optionsprogrammet foreslogs genomforas genom utgivande av 
syntetiska optioner. 

Det antecknades att styrelsens forslag hade funnits tillgangligt for aktieaqarna infor 
arsstamrnan. Handlingen hade aven lagts fram pa arsstarnrnan. 

Starnrnan beslutade att infora Optionsprogram 2020 pa villkor som frarnqar av styrelsens 
forslag, Bilaga I, samt uppdrog at styrelsen att verkstalla genomforandet av detsamma. 

21. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT VIDTA SMARRE JUSTERINGAR 
AV BESLUTEN 

Starnman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkstallande direktoren eller den 
styrelsen i ovrigt forordnar att vidta sadana srnarre justeringar eller fortydliganden av de pa 
arsstarnman fattade besluten i den utstrackninq detta ar erforderligt for registrering av 
besluten. 

22. STAMMANS AVSLUTANDE 

Ordforanden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig rostrnajoritet. 



Ordforande tackade aktieaqarna for deltagandet vid arsstamrnan. Ordforanden tackade 
darefter foretagsledningen och bolagets anstallda for ett utrnarkt arbete under 
verksamhetsaret 2019. 

Ordforanden forklarade darefter arsstarnrnan avslutad. 

Underskrifter pa nests sida 
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KLOVERN Bilaga: i . 
DAGORDNING 

1. Starnrnans oppnande. 

2. Val av ordforande vid starnrnan. 

3. Upprattande och godkannande av rostlanqd. 

4. Val av en eller tva justeringsman. 

5. Provning av om starnrnan blivit behbrigen sammankallad. 

6. Godkannande av dagordningen. 

7. Verkstailande direktorens anforande. 

8. Framlaggande av arsredovisningen och revisionsberattelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberattelsen. 

9. Beslut om: 

a) faststallanoe av resultatrakninq och balansrakninq samt koncernresultatrakninq och 
koncernbalansrakninq, 

b) dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust enligt den faststallda 
balansrakninqen, 

c) ansvarsfrihet at styrelseledamoterna och verkstallande direktoren, och 

d) avstamningsdagar, for det fall arsstamrnan beslutar om vinstutdelning. 

10. Faststallande av antalet styrelseledamoter samt revisorer och revisorssuppleanter eller 
registrerade revisionsbolag. 

11. Faststallande av arvoden at styrelse och revisor. 

12. Val av styrelseledamoter och styrelseordforande. 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag. 

14. Beslut om riktlinjer for ersattning till ledande befattningshavare. 

15. Beslut avseende valberedningens sammansattning. 

16. Beslut om bemyndigande for styrelsen att forvarva och overlata bolagets egna aktier. 

17. Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 

18. Beslut om justerade principer for avsattning till Kloverns Vinstandelsstiftelse. 

19. Beslut om avsattninq till Kloverns Vinstandelsstiftelse. 

20. Beslut om Optionsprogram 2020. 

21. Beslut om bemyndigande for styrelsen att vidta srnarre justeringar av besluten. 

22. Starnmans avslutande. 



KLOVERN Bilaga: C. . 1 

Styrelsens forslag till beslut om riktlinjer for ersattning till ledande 
befattningshavare (punkt 14) 

Styrelsen i Klovern AB (publ), org. nr 556482-5833 foreslar att arsstamman den 24 april 2020 beslutar 
om fbljande riktlinjer bestamrnande av Ion och annan ersattninq till bolagets ledande 
befattningshavare att qalla som lanqst for tiden intill slutet av arsstarnrnan 2024. 

Riktlinjerna beslutas av arsstarnrnan och ska tillarnpas pa ersattningar som avtalas samt forandrinqar 
som gors i redan avtalade ersattningar, efter det att riktlinjerna antagits av arsstarnrnan 2020. 
Ersattningsutskottet, som under 2019 bestatt av Pia Gideon, Ulf lvarsson och foredragande Malin 
Lundgren bereder fraqan om faststallande av riktlinjer for ersattning samt andra anstallninqsvillkor for 
bolagets ledande befattningshavare och foreslar styrelsen desamma. 

Med ledande befattningshavare avses verkstallande direktor samt ovriqa medlemmar av 
bolagsledningen. Dessa uppqar vid borjan av 2020 till fem (5) personer; verkstallande direktor, 
transaktionschef, finanschef, bolagsjurist samt strategi- och analyschef. 

1. Riktlinjernas framjande av bolagets affarsstrateql, langsiktiga intressen och hallbarhet 

Kloverns affarsstrateqi kan i korthet beskrivas som foljande: 

Klovern ska med narhet och engagemang erbjuda attraktiva lokaler och aktivt bidra till 
stadsutvecklingen i tillvaxtregioner. Hallbarhet ar en forutsattninq for goda affarer, och centralt i 
Kloverns affarsstrateqi ar bolagets hallbarhetsstrateqi som tar sin utqanqspunkt i visionen, affarsideen 
och bolagets varderinqar. Ett val integrerat hallbarhetsarbete i affarsrnodellen och organisationen ger 
god lonsarnhet i ett langsiktigt perspektiv genom attraktiva fastigheter, nojda kunder och engagerade 
medarbetare. 

For ytterligare information om bolagets affarsstrateqi, se www.klovern.se 

Mojligheten att kunna rekrytera och behalla kvalificerade ledande befattningshavare ar en viktig 
forutsattninq for att Kloverns affarsstrateqi och hallbarhetaqenda, bade pa kart och lang sikt, pa ett 
frarnqanqsrikt satt ska kunna implementeras i bolaget. En viktig del i det ar att bolaget kan erbjuda en 
konkurrenskraftig totalersattninq, som mojliggors genom dessa riktlinjer. 

Rorlig kontantersattning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att frarnja bolagets affarsstrateqi 
samt langsiktiga intressen, inklusive dess hallbarhet. 

2. Ersattningskomponenter och villkor for medlemmar i bolagets ledning 

Klovern ska erbjuda marknadsmassig och konkurrenskraftig ersattninq som star i relation till ansvar 
och befogenheter. Ersattningen ska vidare baseras pa faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, 
medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersattningen ska besta av fast Ion, eventuell 
rorlig ersattninq, pensionsforrnaner och ovriqa forrnaner. Bolagsstamman kan darutover - och 
oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersattninqar. 

Fast Ion 

Den fasta lonen ska vara marknadsmassig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes 
ansvarsornraden och erfarenhet. Grundlonen ornprovas varje ar. Ledande befattningshavare erhaller 
inte arvode for styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag. 



KLOVERN Bilaga: 0... . . 2 

Rorlig ersattning 

Rorliq ersattninq ska vara kopplad till forutbestarnda och matbara kriterier, utformade med syfte att 
framja bolagets lanqsiktiqa vardeskapande. For den verkstallande direktoren ska ingen rorliq 
ersattning utqa, och for ovriga ordinarie ledande befattningshavare kan rorlig ersattning uppqa till 
hogst 25 procent av den fasta arliga lonen, Utfallande rorlig ersattning utbetalas i form av ej 
pensionsgrundande Ion. 

Ledande befattningshavare, exklusive verkstallande direktoren, ska aven erbjudas att delta i 
langsiktiga incitamentsprogram om sadana ar inrattade for bolaget. 

Pensionsformaner 

Ledande befattningshavare ska erhalla pensionsforrnaner i form av alderspension och 
premiebefrielse, som ska vara prerniebestarnda, samt sjukforsakrinq, som ska vara tormansbestarnd. 
Pensionspremier for ledande befattningshavare kan uppqa till maxi malt 35 procent av den fasta arliga 
tonen och penslonsaldern ar 65 ar. Rorlig kontantersattning ska inte vara pensionsgrundande. 

Ovriga formaner 

Forrnaner utover Ion, rorlig ersattning och pension utgar for samtliga ledande befattningshavare i form 
av tjanstebil, sjukvardsforsakring, kostforrnan och del i Kloverns Vinstandelsstiftelse. Avsattning till 
stiftelsen kan maximalt uppqa till ett prisbasbelopp per anstalld och ar och baseras pa en kombination 
av Kloverns resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieaqarna. 

Premier och andra kostnader i anledning av sadana forrnaner far sammanlagt uppqa till hoqst tio (10) 
procent av den fasta arliqa lonen. For medlemmar i bolagets ledning verksamma i annat land sker 
reglering av pensionsforrnan och andra formaner enligt fast eller tvingande lokal praxis, men 
justeringar ska i det fallet sa langt som mojligt hallas inom ramen for dessa riktlinjer. 

Langsiktigt incitamentsprogram 

I Klovern har inrattats ett langsiktigt kontantavraknat optionsprogram till ledande befattningshavare, 
exklusive verkstallande direktoren, och nyckelpersoner i bolaget ("Optionsprogram 2017"). 
Optionsprogram 2017 har beslutats av arsstamrnan 2017. Nya program kan beslutas av 
bolagsstamman och styrelsen har foreslaqit att arsstarnrnan 2020 beslutar att infora ett nytt langsiktigt 
incitamentsprogram ("Optionsprogram 2020") pa i huvudsak samma villkor som Optionsprogram 2017 
eftersom Optionsprogram 2017 forfaller under 2020. 

Utformningen av Optionsprogram 2017 och Optionsprogram 2020 (gemensamt "Optionsprogrammen") 
tar sin utqanqspunkt i malsattninqen att sarnmanlanka bolagsledningens intressen med aktieaqamas 
intressen genom att Optionsprogrammen forvantas medfora ett okat engagemang och okad motivation 
for programmets deltagare samt att deltagarna knyts starkare till Klovern. Optionsprogrammen innebar 
att ledande befattningshavare erbjuds forvarva syntetiska optioner. Optionsprogram 2020 innebar att 
ledande befattningshavare, exklusive verkstallande direktoren, och andra nyckelpersoner inom 
bolaget erbjuds forvarva syntetiska optioner till ett varde motsvarande laqst en (1) manadslon och 
hogst fyra (4) manadsloner baserat pa den aktuella lonenivan vid programstart. Optionsprogram 2017 
innebar att ledande befattningshavare, exklusive verkstallande direktoren, och andra nyckelpersoner i 
bolaget erbjuds forvarva syntetiska option er till ett varde motsvarande lagst en (1) manadslon och 
hogst tre (3) manadsloner baserat pa den aktuella lonenivan vid programstart. Enligt 
Optionsprogrammen ska en syntetisk option ge optionsinnehavaren ratt att fran Klovern erhalla ett 
penningbelopp som beraknas pa grundval av kursutvecklingen for Kloverns stamaktier av serie B, 
dock att sadant belopp kan komma att uppga till hogst tio (10) ganger optionens forvarvspris. 

Enligt Optionsprogram 2017 ar optionens loptid tre (3) ar och enligt Optionsprogram 2020 ar optionens 
loptid minst tre (3) ar. lnlosensperioden ar 15 maj - 15 juni 2020 enligt Optionsprogram 2017 
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respektive en (1) manad fore optionen lopt ut enligt Optionsprogram 2020. Tilldelningen i 
Optionsprogrammen ska beslutas av ersattningsutskottet. Det prestationskrav som anvands for att 
oedema tilldelningen i Optionsprogrammen har en tydlig koppling till affarsstrateqin och darrned till 
bolagets langsiktiga vardeskapande, inklusive dess hallbarhet. Optionsprogrammen uppstaller vidare 
krav pa egen investering, kvarvarande anstallninq och flerarig innehavstid. 

3. tlpphorande av anatallninq och avgangsvederlag 

Ledande befattningshavares uppsagningstid ska vara sex till tolv (6 - 12) rnanader fran bolagets sida 
och sex (6) rnanader fran ledande befattningshavares sida. Under uppsagningstiden utqar full Ion och 
andra anstallninqsformaner, med avrakninq for Ion och annan ersattning som erhalls fran annan 
anstallninq eller verksamhet som den anstallde har under uppsagningstiden. Avqanqsvederlaq utgar 
inte. 

4. Kriterier for utbetalning av rorlig kontantersattning 

Rorliq kontant ersattning ska tydligt koppla an till bolagets finansiella eller kvalitativa mat, som i sin tur 
ska vara rnatbara och fcrutbestamda. Kriterier kan vidare utqoras av individanpassade kvantitativa 
eller kvalitativa mat. Kriterierna ska vara utformade pa sa satt att de frarnjar bolagets affarsstrateqi och 
lanqsiktiqa intressen, inklusive hallbarhetsaqendan, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till 
affarsstrateqin eller frarnja befattningshavarens lanqsiktiqa personliga utveckling. 

Uppfyllelse av kriterier for utbetalning av rorlig ersattning ska kunna rnatas under en period om ett ar. 
Nar rnatperioden for uppfyllelse av kriterier for utbetalning av rorlig ersattning avslutats ska bedomas 
och faststallas i vilken utstrackninq kriterierna har uppfyllts. Den verkstallande direktoren ansvarar for 
bedornninqen for ovriqa medlemmar i bolagsledningen. Bedornninq av utfall baseras pa finansiella rnal 
fran den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. 

Mojlighet att aterkrava rorlig Ion foljer av for var tid gallande programs villkor. 

5. Lon och anstatlninqsvitlkcr for anstallda 

Vid beredningen av styrelsens forslag till dessa ersattningsriktlinjer har Ion och anstallninqsvillkor for 
bolagets anstallda beaktats genom att uppgifter om anstalldas totalersattninq, ersattningens 
komponenter samt ersattningens okning och okninqstakt over tid har utgjort en del av 
ersattningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvarderingen av skaliqheten av riktlinjerna 
och de begransningar som foljer av dessa. 

6. Beslutsprocessen for att faststalla, utvardera och tlilampa riktlinjerna 

Styrelsens beslut anqaende forslag till riktlinjer for ersattninq till ledande befattningshavare bereds av 
ersattningsutskottet. Ett forslag till nya riktlinjer ska upprattas av styrelsen atminstone vart fjarde ar. 
Forslaget laggs tram till beslut vid arsstamman. Riktlinjer antagna pa arsstamman galler till dess att 
nya riktlinjer godkants av stamman. For det fall det uppkommer behov av vasentliga andringar av 
riktlinjerna, ska styrelsen uppratta ett forslag till nya riktlinjer. 

Ersattningsutskottet har i uppdrag att vidare folja och utvardera under aret pagaende och avslutade 
program for rorliga ersattningar for bolagets ledning samt gallande ersattningsnivaer och 
ersattningsstrukturer i bolaget. Ersattningsutskottet ska aven, inom ramen for av arsstamman 
beslutade riktlinjer, bereda forslag rorande ersattning till verkstallande direktoren och ovriga ledande 
befattningshavare. Medlemmar ur bolagsledningen narvarar inte vid styrelsens behandling av, och 
beslut i, ersattningsrelaterade fragor, i den man de sjalva berors av fragorna. 
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7. Frangaende av riktlinjerna 

Styrelsen ska ha ratt att franga riktlinjerna (helt eller delvis) om det i ett enskilt fall finns sarskilda skal 
for det och ett avsteg ar nodvandiqt for att tillgodose bolagets langsiktiga intressen, inklusive dess 
hallbarhet, eller for att sakerstalla bolagets ekonomiska barkraft, Detar ersattningsutskottets uppgift 
att bereda styrelsens beslut i ersattninqsfraqor, vilket innefattar beslut om avsteg fran riktlinjerna. 

8. Vid betydande forandringar av riktlinjerna samt hur aktleaqarnas synpunkter beaktats 

Tillarnpliqt fr.o.m. forsta nya riktlinjernas antagande och frarnat, 

9. Information om tidigare beslutade ersattningar som inte har forfallit till betalning 

Vid tiden for arsstarnrnan 2020 har bolaget ataqanden gentemot bolagsledningen med anledning av 
det kontantavraknade optionsprogram som beslutades vid arsstarnrnan 2017 som annu inte forfallit till 
betalning. Optionsprogrammet loper till och med 2020. Hanvisninq gars till bolagets arsredovisninq for 
2017, not 3, avseende kostnader for bolagets ataqanden under optionsprogrammet. Utover 
optionsprogrammet har bolaget vid tidpunkten for arsstarnrnan 2020 inte naqra andra 
ersattninqsataqanden till bolagsledningen som ej fbrfallit till betalning utover lopande ataqanden till 
ledande befattningshavare i enlighet med de ersattningsprinciper som beslutades vid arsstamrnan 
2019. 

Stockholm, februari 2020 

Klovern AB (publ) 

Styrelsen 
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Valberedningens forslag om valberedningens sammansattning (punkt 15) 

Valberedningen i Klovern AB (publ), org. nr 556482-5833, foreslar att arsstarnman den 24 april 
2020 betraffande valberedningens sammansattning beslutar om foljande oforandrade principer for 
utseende av valberedning infer arsstarnrnan 2021, tillika instruktion for valberedningen. 

Valberedningen ska besta av fem (5) ledarnoter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens 
ordforande. Styrelsens ordforande ska kontakta de fyra (4) till rostetalet storsta aktieaqarna i 
bolaget per den sista dagen for aktiehandel i september rnanad aret fore arsstarnrnan. For det fall 
att tillfraqad aktieaqare inte onskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur storsta 
aktieaqaren, som inte tillfraqats om att utse representant till valberedningen, tillfraqas. 
Valberedningen utser inom sig en ordforande, som inte far vara ledamot av bolagets styrelse. 

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga overvaqa huruvida en 
intressekonflikt eller andra omstandigheter foreligger, som gar det olarnpliqt att medverka i 
valberedningen. 

De utsedda ledamoterna ska, tillsammans med styrelsens ordforande som sammankallande, utqora 
bolagets valberedning. Namnen pa ledarnoterna som ska inga i valberedningen, samt de aktieaqare 
de representerar, ska publiceras senast sex (6) rnanader fore nastkornmande arsstarnma pa 
bolagets webbplats klovern.se. 

Valberedningen ska utfora de uppgifter som foljer av Svensk kod for bolagsstyrning. 
Valberedningen ska vidare arbeta fram forslag i foljande fraqor att forelaqqas arsstarnrnan for 
beslut: 

(i) Forslaq till starnmoordforande, 

(ii) Forslaq till styrelse, 

(iii) Forslaq till styrelseordforande, 

(iv) Forslaq till arvoden for styrelsens ledarnoter respektive ordforanden, 

(v) Forslaq till ersattning for utskottsarbete, 

(vi) Forslaq till revisorer, 

(vii) Forslaq till arvode for bolagets revisorer, och 

(viii) Forslaq till valberedningens sammansattning. 

For det fall att aktieaqare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en vasentliq del av sitt 
aktieinnehav innan valberedningens uppdrag slutforts, ska den ledamot som aktieaqaren utsett, om 
valberedningen sa beslutar, avqa och ersattas av ny ledamot som ska utses av den aktieaqare som 
vid aktuell tidpunkt ar den till rostetalet storste aktieaqaren och som inte ar representerad i 
valberedningen. Skulle naqon av valberedningens ledamoter upphora att representera den 
aktieaqare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutforts, ska sadan ledamot, om 
valberedningen sa beslutar, ersattas av ny ledamot utsedd av den aktuella aktieagaren. Om 
aqarforhallandena pa annat satt vasentligen andras innan valberedningens uppdrag slutforts ska, 
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om valberedningen sa beslutar, and ring ske i valberedningens sammansattning enligt ovan angivna 
principer. En andring i sammansattningen av valberedningen ska tillkannaqes. 

Mandatperioden for valberedningen ska Iopa intill dess att ny valberedning tilltratt, 

lngen ersattninq ska utga till valberedningens ledarnoter. Pa beqaran av valberedningen ska 
bolaget dock tillhandahalla personella resurser for att underlatta valberedningens arbete, sasorn 
t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget aven svara for andra skaliqa kostnader som ar nodvandiqa 
for valberedningens arbete. 

Stockholm i mars 2020 

Klovern AB (publ) 

Valberedningen 
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Styrelsens forslag till beslut om bemyndigande for styrelsen att forvarva och 
overlata bolagets egna aktier (punkt 16) 

Styrelsen i klovern ab (publ), org. Nr 556482-5833, foreslar att arsstarnrnan den 24 april 2020 
beslutar om bemyndigande enligt nedan. 

Bemyndigande att forvarva egna aktier 

Styrelsen bemyndigas att, under tiden inti II nasta arsstarnrna, besluta om forvarv av aktier i bolaget 
enligt foljande: 

i. Forvarv far ske av hoqst sa rnanqa egna stamaktier av serie a respektive serie b och 
preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie a respektive 
serie b och preferensaktier efter forvarv, uppqar till hoqst tio (10) procent av samtliga 
registrerade aktier i bolaget. 

ii. Forvarv far ske vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nasta arsstarnrna. 

iii. Forvarv far ske genom handel pa den reglerade marknadsplatsen nasdaq stockholm. 

iv. Forvarv far endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet. 

v. Betalning for aktierna ska erlaqqas kontant. 

Bemyndigande att overlata egna aktier 

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nasta arsstarnrna, besluta om overlatelse av aktier i 
bolaget enligt foljande: 

i. Overlatelse far ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten for 
styrelsens beslut. 

ii. Overlatelse far ske vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nasta arsstarnma. 

iii. Overlatelse av aktier far ske genom handel pa nasdaq stockholm eller pa annat satt till 
tredje man i samband med fastighets- eller toretaqsforvarv. 

iv. Overtatelse far endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet. 

v. Vid overlatelse pa annat satt an pa nasdaq stockholm ska priset faststallas sa att det inte 
understiger vad som ar rnarknadsmassiqt, varvid dock en marknadsmassiq rabatt i 
forhallande till borskurs far tillarnpas. 

vi. Betalning for overlatna aktier ska erlaqqas kontant, genom apport eller kvittning av fordran 
mot bolaget eller med villkor som foljer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 
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Skalet till avvikelse fran aktieaqarnas foretradesratt vid overlatelse av aktier och grunden for 
salikursen ar att basta rnojliqa villkor for bolaget ska kunna uppnas. 

Syfte 

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen okade rnojliqheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till 
kapitalbehovet fran tid till annan och darmed kunna bidra till okat aktieaqarvarde i bolaget. Vidare 
syftar bemyndigandet till att ge styrelsen rnojliqhet att overlata aktier i samband med finansiering av 
eventuella fastighets- eller foretaqsforvarv genom betalning med bolagets egna aktier samt att 
mojliggora anskaffning av rorelsekapital eller breddning av aqarkretsen. Syftet med bemyndigandet 
medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. 

Bolaget innehar vid tiden for kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie b. 

Majoritetskrav 

For giltigt beslut i enlighet med styrelsens forslag kravs att beslutet bitrads av aktieaqare med minst 
tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid arsstarnrnan. 

Stockholm i mars 2020 
Klovern AB (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsens forslag till beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om 
nyemission av aktier (punkt 17) 

Styrelsen i Klovern AB (publ), org. nr 556482-5833, foreslar att arsstarnrnan den 24 april 2020 
beslutar att bemyndiga styrelsen att inom ramen for gallande bolagsordning, med eller utan 
avvikelse fran aktieaqarnas foretradesratt, vid ett eller flera tillfallen under tiden intill nasta 
arsstarnma, besluta om okning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, 
och/eller stamaktier av serie B och/eller preferensaktier enligt foljande: 

i. Nyemission med stod av bemyndigandet far ske av sa rnanqa aktier som sammanlagt 
motsvarar en okning av aktiekapitalet om hoqst tio (10) procent, baserat pa det totala 
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten for arsstarnrnan 2020. Antalet stamaktier av serie A 
som far emitteras med stod av bemyndigandet far dock hoqst uppqa till tio (10) procent av 
aktiekapitalet som utqors av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten for arsstarnman 
2020, antalet stamaktier av serie B som far emitteras med stod av bemyndigandet far dock 
hogst uppga till tio (10) procent av aktiekapitalet som utqors av stamaktier av serie B 
utgivna vid tidpunkten for arsstarnrnan 2020, och antalet preferensaktier som far emitteras 
med stod av bemyndigandet far hogst uppga till tio (10) procent av aktiekapitalet som 
utqors av preferensaktier utgivna vid tidpunkten for arsstarnrnan 2020. 

ii. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsratt eller 
pa villkor som foljer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 

iii. Nyemission beslutad med stod av bemyndigandet som sker med avvikelse fran 
aktieaqarnas foretradesratt ska ske till marknadsmassig teckningskurs. Vid nyemissioner av 
preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse fran aktieaqarnas 
foretradesratt och som tecknas kontant far dock rnarknadsrnassiq emissionsrabatt ges. Vid 
foretradesemissioner ska rnarknadsrnassiq emissionsrabatt ges. 

Syfte 

Syftet med styrelsens forslag och en eventuell avvikelse fran aktieaqarnas toretradesratt ar att 
nyemission beslutad med stod av bemyndigandet ska kunna ske i syfte att forvarva fastigheter eller 
andelar i juridiska personer som ager fastigheter samt i syfte att kapitalisera bolaget infor sadana 
forvarv, 

Majoritetskrav 

For giltigt beslut i enlighet med styrelsens forslag kravs att beslutet bitrads av aktieaqare med minst 
tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid arsstarnman. 

Stockholm i mars 2020 
Klovern AB (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsens forslag till beslut om justerade principer for avsattning till 
Kloverns Vinstandelsstiftelse (punkt 18) 

Bakgrund 

Vid arsstarnman 2004 inrattaoes ett vinstandelssystem till anstallda inom Klovernkoncernen genom 
bildandet av Kloverns Vinstandelsstiftelse. Ratt till del i Kloverns Vinstandelsstiftelse har anstallda 
med minst halvtidsanstallning vilka varit narvarande till mer an 25 procent av tjanstgoringstiden 
under aret. 

Principerna for avsattninq till Kloverns Vinstandelsstiftelse justerades genom beslut pa arsstarnrnan 
2017 och lyder: 

"Avsattning till Kloverns vinstandelsstiftelse ska endast utga for dear da avkastningen pa 
Klovemkoncernens genomsnittliga egna kapital overstiger 10 procent for ifragavarande 
rakenskapsar. Pa avsattningen till vinstandelsstiftelsen erlagger Klovem s.k. sarskild lonesketi. 

Avsattningen till Kloverns vinstande/sstifte/se uppgar till 5 procent av den def av drittoverskoti och 
finansnetto som oversiiqer ovan angivna avkastningskrav, med beaktande av nedensteenae 
begransningar. 

1) Den arliga avsattningen till vinstande/sstifte/sen kan dock maxima It uppga till ett 
prisbasbelopp per ensteuc: 

2) Den arliga avsattningen till vinstande/sstifte/sen ska ej overstiga 4,0 procent av toresleqen 
utdelning pa stamaktierna." 

Vid arsstarnman 2019 beslutades att ingen ytterligare avsattning till Kloverns Vinstandelsstiftelse 
skulle qoras tills vidare. 

Forslag 

Styrelsen i Klovern AB (publ), org. nr 556482-5833, foreslar att arsstarnrnan den 24 april 2020 
beslutar om foljande justerade principer for avsattninq till Klovern Vinstandelsstiftelse att ersatta de 
principer som enligt ovan beslutandes av arsstarnrnan 2017: 

• Den maximala avsattninqen ska uppqa till ett prisbasbelopp per anstalld. 

• Avsattningens storlek ska bestarnrnas med vagledning av faststallda rnal i Kloverns 
affarsplan. 

• Bedornninqen ska goras av bolagets styrelse. 

• En arlig revision av malen ska ske. 

Stockholm i mars 2020 
Klovern AB (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsens forslag till beslut om avsattning till Kloverns Vinstandelsstiftelse 
(punkt 19) 

Styrelsen i Klovern AB (publ), org. nr 556482-5833, foreslar att arsstarnrnan den 24 april 2020 
beslutar att avsattningen till Kloverns Vinstandelsstiftelse aterupptas, 

Styrelsen foreslar vidare att avsattninq fran och med ar 2019 gars i enlighet med de vid 
arsstarnman 2020 foreslagna justerade principerna for avsattning till Kloverns Vinstandelsstiftelse, 
om starnrnan beslutar i enlighet med forslaget. 

Stockholm i mars 2020 
Klovern AB (publ) 

Styrelsen 
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Styrelsens forslag till beslut om optionsprogram 2020 (punkt 20) 
Styrelsen i Klovern AB (publ), org. nr 556482-5833, foreslar att arsstarnman den 24 april 2020 
beslutar att infora ett kontantavraknat optionsprogram till ledande befattningshavare, exklusive 
verkstallande direktoren, och nyckelpersoner i bolaget relaterat till kursutvecklingen for Kloverns 
stamaktier av serie B. Programmet foreslas genomforas genom utgivande av syntetiska optioner 
("Optionsprogram 2020"). 

Nuvarande langsiktigt incitamentsprogram forfaller under 2020 varfor styrelsen anser att ett nytt 
langsiktigt incitamentsprogram bor etableras under aret, vilket aven ar i linje med det beslut som 
fattades av styrelsen 2017 infer inforandet av det nuvarande lanqsiktiqa incitamentsprogrammet. 
Styrelsen anser att ett program som langsiktigt kopplar ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner till bolagets lanqsiktiqa vardetillvaxt ar positivt for bolaget. Verkstallande direktoren 
och styrelsen omfattas inte i begreppet ledande befattningshavare avseende Optionsprogram 2020. 
Optionsprogram 2020 forvantas medfora okat engagemang och okad motivation for programmets 
deltagare samt rnedfora att de som omfattas av programmet knyts starkare till Klovern. Dessutom 
forvantas Optionsprogram 2020 rnedfora att deltagarnas och aktieaqarnas lanqsiktiqa intressen 
sarnmanlankas. 

Optionsprogram 2020 avses omfatta maximalt 30 nuvarande och framtida ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner inom Klovern. Foljande grupper ska erbjudas att inga i Optionsprogram 2020: 

(a) ledande befattningshavare (bolagsledning), 

(b) utokad ledningsgrupp, 

(c) chefer som i sin nuvarande befattning bedorns paverka Kloverns utveckling lanqsiktiqt, och 

(d) medarbetare som bedorns kunna gynnsamt utvecklas till ledande befattningshavare eller 
annan nyckelbefattning inom koncernen och darrned paverka Kloverns langsiktiga utveckling 
( nyckel personer). 

Kloverns styrelse ar av uppfattningen att Optionsprogram 2020 kommer att vara till nytta for Kloverns 
aktieaqare samt att det kommer att bidra till rnojliqheterna att rekrytera och behalla kompetenta 
medarbetare. 

For att kunna qenorntora Optionsprogram 2020 foreslar styrelsen att arsstarnman beslutar om de 
huvudsakliga villkoren for att till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner utfarda 
syntetiska optioner relaterade till kursutvecklingen for Kloverns stamaktier av serie B under en period 
om minst tre (3) ar. 

Forslaqet innebar att deltagare erbjuds torvarva syntetiska optioner till marknadspris. Da torvarven 
sker till marknadspris uppstar initialt ingen kostnad for Klovern och den framtida kostnaden for bolaget 
beror pa kursutvecklingen for Kloverns stamaktier av serie B. Vardet per syntetisk option kan komma 
att uppqa till hoqst tio (1 O) ganger optionens forvarvspris. 

De syntetiska optionernas sammanlagda varde vid utgangen av Optionsprogram 2020, justerat med 
deltagarnas forvarvspris samt erlagt losenpris, blir Kloverns kostnad for Optionsprogram 2020. 
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Forslaqet har utarbetats tillsammans med externa radqivare och har varit forernal for behandling av 
ersattningsutskottet och styrelsen. Forslaqet har antagits av styrelsen den 11 februari 2020. 

Erbjudandet om forvarv av och inqaende av avtal avseende syntetiska optioner ska beslutas av 

arsstarnrnan enligt foljande villkor: 

a. Nyckelpersoner och ledande befattningshavare ska erbjudas att forvarva syntetiska optioner 
till ett varde motsvarande lagst en (1) rnanadslon och hoqst fyra (4) rnanadsloner. Med 
rnanadslon avses den totala kontantrelaterade bruttolonen per individ baserat pa den aktuella 
lonenlvan vid programstart. Sammanlagt kommer programmet riktas till maximalt 30 personer. 

Styrelseledamoter i Klovern omfattas inte av erbjudandet. 

b. Totalt ska hoqst 75 000 000 syntetiska optioner utfardas i Optionsprogram 2020. 

c. Programmet kommer att starta under 2020 och deltagare ska senast tva (2) veckor fore 
programstart anrnala hur rnanqa syntetiska optioner denne viii forvarva. 

d. Anstalldas forvarv av syntetiska optioner ska ske genom att avtal ingas mellan Klovern och 

den anstallde pa i huvudsak foljande villkor: 

i. En syntetisk option ska ge optionsinnehavaren ratt att fran Klovern erhalla ett 
penningbelopp som beraknas pa grundval av kursutvecklingen for Kloverns stamaktier av 
serie B, dock att sadant belopp kan komma att uppqa till hog st tio (10) ganger optionens 

forvarvspris, 

ii. Forvarvspriset som erlaqqs for optionen ska motsvara rnarknadsvardet for optionen vid 
tidpunkten da den forvarvas baserat pa Black & Scholes, 

iii. l.osenpriset per option ska vara laqst 110 procent av aktiekursen for Kloverns stamaktier 
av serie B vid implementering av Optionsprogram 2020, 

iv. Optionens loptid ska vara minst tre (3) ar, 

v. Optionens inlosensperiod ar en (1) rnanad fore optionen lopt ut, 

vi. Optionen ska vara fritt overlatbar, med forernal for hembud med ratt for Klovern att 

forvarva optionen, 

vii. Deltagarna uppmuntras att aterinvestera minst femtio (50) procent av eventuell vinst efter 
skatt i bolagets aktier, forslagsvis Kloverns stamaktier av serie B. 

e. Styrelsen ska ansvara for den narrnare utformningen och hanteringen av Optionsprogram 
2020 inom ramen for ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Tilldelningen i 
Optionsprogram 2020 ska beslutas av ersattningsutskottet. 

f. Bolagets maximala kostnad for Optionsprogram 2020 uppskattas till ca 75 miljoner kronor. 

g. Ovriga kostnader for Optionsprogram 2020 ar ersattninq till externa radqivare och 
administration av programmet. Da optionerna i Optionsprogram 2020 ar syntetiska leder detta 

inte till naqon utspadninq i aktieaqandet. 



KLOVERN Bilaga: l. . 
Arsstarnrnans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagandet av de majoritetsregler som anges i 7 kap. 
40 § aktiebolagslagen, innebarande att beslutet ska bitradas av aktieaqare representerande mer an 
halften av de avgivna rosterna, 

Stockholm i mars 2020 

Klovern AB (publ) 

Styrelsen 


