Protokoll flirt vid Arsstmma med aktiegarna i
SAS AB (pubi.), org. nr.
556606-8499
("Bolaget"), tisdagen den 8 mars 2016 med brjan
ki. 15.00 pd Bolagets huvudkontor, Frsundaviks
allØ 1, Solna.

§1
Styrelsens ordfrande, Fritz H. Schur, hlsade samtliga nrvarande vlkomna och fOrklarade
stmman oppnad.

§2
PA forslag av Magnus SkAninger, valberedningens ordfOrande, valdes advokaten Eva Hagg till
ordfbrande vid stmman.
Det anmldes att Bolagets chefsjurist, Marie Wohlfahrt, utsetts att fOra dagens protokoll.
Stmman beslutade att lAta funktionrer och inbjudna gster vara nrvarande som Ahrare vid
Arsstmman.

§3
Bifogade forteckning, Bilaga 1, godkndes att glla som rostlangd vid stmman.
Det noterades att flera av styrelseledamotema i Bolaget, inklusive styrelsens ordfi5rande,
verkstllande direktren, valberedningens ordfrande saint Bolagets huvudansvarige revisor, var
nrvarande vid stmman.

§4
Framlades och godkndes freslagen dagordning, Bilaga 2.

PA fOrslag av Jan Tore Fosund, Nrings- och fiskeridepartementet, fOr norska staten, utsAgs Oscar
Stege Unger, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och Malin Fries, Nªringsdepartementet,
Enheten fOr bolagsanalys och garstyrning, fOr svenska staten, att jmte ordfOranden justera
stmmoprotokollet.
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Det upplystes att kallelse till stmrnan bade varit infOrd i Post- och Inrikes Tidningar i Sverige
den 8 februari 2016.
Vidare upplystes om att, i enlighet med styrelsens beslut, information om rsstmman
upplysningvis bar varit infOrda pa danska den 8 februari 2016 i Berlingske Tidende i Danmark
och pa norska den 8 februari 2016 i Aftenposten i Norge.
Det noterades att kallelsen ocksA hllits tillganglig pa Bolagets hemsida sedan den 2 februari
2016. Vidare bade kallelsen skickats per e-post till samtliga registrerade aktiegare som anmlt
sin e-postadress till Bolaget. Kallelsen bade ocks skickats per post till de aktiegare som begart
det och uppgivit sin postadress.
Slutligen upplystes om att kallelse bar skett ven bade annonserats i Svenska Dagbladet den 8
februari 2016.
Stmman konstaterades vara sammankallad i behorig ordning.

Arsredovisningen FOr SAS AB och koncernredovisningen fOr rªkenskapsret 1 november 2014
31 oktober 2015 jmte revisorernas berttelse avseende granskningen av densamma bade tillstllts
samtliga aktieagare, som uppgivit att de nskade erhlla Bolagets arsredovisning, och bade
dessutom funnits tillganglig pa Bolagets hemsida. Den tryckta rsredovisningen farms ven
tillganglig for aktieagarna i stmmolokalen.

-

Auktoriserade revisom Bo Hjalmarsson, som r huvudansvarig revisor pa
PricewaterhouseCoopers AB fOr revisionen av SAS-koncernen, redogjorde for revisionsarbetet
mom SAS-koncernen och fOredrog valda delar av revisionsberttelsen.
Arsredovisningen och revisionsberttelsen saint koncernredovisningen och koncernrevisions31 oktober 2015, Bilaga 3, ansAgs framlagda i
berttelsen fOr rkenskapsret 1 november 2014
behorig ordning.
-

Ordfdranden i styrelsen fOr Bolaget, Fritz H. Schur, redogjorde fOr arbetet i Bolagets styrelse och
dess ersattningsutskott.
OrdfOranden i Bolagets revisionsutskott, Monica Caneman, redogjorde fOr revisionsutskottets
funktion och arbete.
Bolagets verkstllande direktOr, Rickard Gustafson, h011 ett anfOrande med illustrationer och
31
redogjorde fOr utvecklingen i SAS-koncernen under rakenskapsAret 1 november 2014
oktober 2015 saint fOr SAS nuvarande situation, fOrandringsarbete, finansiella stllning och
framtida utmaningar. Bildmaterialet till anfdrandet framgr av Bilaga 4.
-

I den eflerfOljande diskussionen gjordes inlagg av nrvarande aktiegare samt stlldes frgor,
vilka besvarades av verkstllande direktOren och styrelseordfOranden.
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§ 9 a)
Beslutades att faststlla frarnlagd resultatrkning och balansrkning saint koncernredovisning och
koncernbalansrakning.

Upptogs till behandling frAgan om dispositioner betrffande Bolagets resultat enligt den
faststllda balansrakningen.
Styrelsens och verkstllande direktrens av revisorn tillstyrkta fOrslag till resultatdisposition saint
styrelsens ytttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framlades. Hrefter bereddes aktiegarna
mojlighet att stlla frgor angende fOreslagen resultatdisposition.
Beslutades i enlighet med styrelsens och verkstllande direktrens av revisom tillstyrkta frslag
innebrande att ingen utdelning skulle lmnas pA bolagets starnaktier och att utdelning pd
12,50 svenska kronor per kvartal och
preferensaktier skulle lmnas med ett belopp om
preferensaktie, dock sammanlagt hgst 50 svenska kronor per preferensaktie; att, fOre
nstkommande Arsstmma, avstan -mingsdagar fOr kvartalsvisa utbetalningar pd preferensaktier
skulle vara den 4 maj 2016, den 5 augusti 2016, den 4 november 2016 och den 3 februari 2017
(utbetalning frAn Euroclear Sweden AB berknas ske den 10 maj 2016, den 10 augusti 2016, den
9 november 2016 och den 8 februari 2017) och att utdelning pA preferensaktier kommer att uppgA
till hgst 350 000 000 svenska kronor och att AterstAende medel efter utdelning pd preferensaktier
5 369 649 239 svenska honor, skulle balanseras i fly rakning.

§ 9 c)
StmmoordfOranden meddelade att Bolagets revisor har tillstyrkt ansvarsfrihet for
styrelseledamOtema och verkstllande direktOren.
Stmman beslOt, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamOterna och verkstllande
direktrerna ansvarsfrihet fOr verksamhetsAret 1 november 2014 - 31 oktober 2015.
Det noterades att nrvarande styrelseledamOter vilka var aktieagare i Bolaget, inte deltog i
beslutet om ansvarsfrihet.

§ 10 a)
Magnus SkAninger redogjorde fOr valberedningens arbete sedan Arsstmman 2015.
Stmman beslOt att antalet av Arsstmman utsedda ledamOter i styrelsen fOr tiden intill nsta
Arsstmma hAllits ska vara Atta, utan nAgra suppleanter.

§ lob)
Magnus SkAninger redogjorde fOr och motiverade valberedningens fOrslag, att arvoden fOr tiden
intill slutet av nsta Arsstmma ska vara ofOrndrade och utgA med 410 000 svenska honor till
styrelsens ordfOrande och, i fOrekommande fall, 242 000 svenska honor till styrelsens fOrste
respektive andre vice ordfOrande, saint 207 000 svenska honor till respektive Ovrig
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bolagsstmmovald styrelseledamot och ordinarie arbetstagarledamot. Vidare fOreslAs att varje
suppleant till ordinarie arbetstagarledamoter arvoderas med ett inlasningsarvode om 1 000
svenska kronor per styrelsemte och med ett mtesarvode om 3 500 svenska kronor for varje
styrelsemOte som de deltar i. I tillagg till dessa ersttningar, fOreslAs ersttning utgA fOr arbete i
styrelsens ersattningsutskott med ofOrndrade 49 000 svenska honor till ersattningsutskottets
ordfOrande och med 17 000 svenska kronor till envar av ersattningsutskottets Ovriga ledamOter
saint fOr arbete i styrelsens revisionsutskott med 66 000 svenska honor till revisionsutskottets
ordfOrande och med 31 000 svenska honor till envar av revisionsutskottets vriga ledamOter.
Stmman beslOt att arvoden och ersttningar till styrelsen och fOr utskottsarbete ska utgA enligt
valberedningens forslag.

§ 10

C)

Stmman beslOt, i enlighet med valberedningens fOrslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgA
enligt godknd rakning.

§ 11
Magnus SkAninger fOredrog och motiverade valberedningens fOrslag till omval av
styrelseledamtema Fritz H. Schur, Monica Caneman, Carsten Dilling Lars-Johan Jamheimer,
Dag Mejdell, Sanna Suvanto-Harsaae, Jacob Wallenberg och, saint nyval av Bent Svendsen,
jmte omval av Fritz H. Schur som styrelsens ordfOrande.
Magnus SkAninger fOredrog vidare valberedningens uppfattning i frAgan om de fOreslagna
ledamOternas oberoende i fOrhAllande till Bolaget och bolagsledningen respektive stOne
aktieagare i Bolaget.
Betrffande de fOreslagna ledamOternas utbildning, arbetslivserfarenhet, Alder, aktieinnehav i
bolaget och uppdrag i andra fOretag hªnvisade ordfOranden till den presentation som funnits
tillganglig i stmmolokalen och pA Bolagets hemsida, Bilaga 5.
PA stmmoordfOrandens frAga fOrklarade stmman att styrelseledamOtema kunde arises nOjaktigt
presenterade genom det material som funnits tillgangligt fOr aktieagarna.
Hr tiden intill slutet av nsta omvaldes styrelseledamOterna Fritz H. Schur, Monica Caneman,
Carsten Dilling, Lars-Johan Jarnheimer, Dag Mejdell, Sanna Suvanto-Harsaae, Jacob Wallenberg,
saint valdes Bent Svendsen till ny styrelseledamot. Det antecknades att styrelseledamoten Birger
Magnus harmed avtrtt ur styrelsen.
Pi valberedningens fOrslag beslOt stmman ven att omvlja Fritz H. Schur till styrelsens
ordfOrande.

§ 12

Co

Magnus SkAninger fOredrog och motiverade valberedningens fOrslag att utse en revisor, att
revisom skulle vara ett registrerat revisionsbolag saint att omvlja det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till fly revisor.
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Beslutades att for tiden intill slutet av nsta Ærsstmma vlja PricewaterhouseCoopers AB till fly
revisor i enlighet med valberedningens frslag.
Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB utsett Bo Hjalmarsson att fortstta vara
huvudansvarig revisor fOr revisionen av SAS-koncernen.

§ 13
Magnus Skninger fOredrog och motiverade valberedningens fOrslag att stammari beslutar att det
ska vljas en valberedning med uppgift att arbeta fram fOrslag enligt nedan att fOrelaggas
Ærsstmman 2017 fOr beslut:
- ordfrande vid ªrsstmman,
- antalet styrelseledamter och arvode till styrelse, uppdelat mellan ordfOrande, vice ordfOrande,
vriga ledamter och eventuell ersttning fbr arbete i styrelseutskott,
- val av styrelseledamter och styrelseordforande,
- val av revisor,
- arvode till bolagets revisor, och
- valberedning infr Ærsstmma 2018.
Vidare fOredrog Magnus SkÆninger valberedningens fOrslag att valberednirigen ska best av
representanter fOr de fyra strsta aktieagarna i SAS och att den ska utgras av fljande personer:
Magnus Skninger, Nringsdepartementet,
fOr svenska staten, Rasmus Lłnborg,
Finansdeparternentet, fOr danska staten, Jan Tore Fłsund, Narings- och fiskerideparternentet, fOr
norska staten och Peter Wallenberg Jr for Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Slutligeri fOreslogs att stmman ska besluta att valberedningen vid fullgoraride av sitt uppdrag ska
fOlja den vid stmman framlagda skriflhiga instruktionen fOr valberedningen, Bilaga 6. Det
noterades att denna skriftliga instruktion har funnits tillganglig pA Bolagets hemsida saint i
stmmolokalen.
Stmman beslt att vlja en valberedning med de uppgifter och den sammansttning som
framgick av valberedningens forslag samt faststllde fOreslagen skriftlig instruktion fOr
valberednirigen, Bilaga 6.

§ 14
Upptogs till behandling styrelsens frslag till beslut om riktlinjer fOr ersttfling till ledande
befattningshavare. Fritz H. Schur lmriade en redogorelse fOr bakgrunden till och innebrden av
styrelsens fOrslag.
N-

c0

4:

CD
w

Det noterades att huvuddragen i styrelsens forslag redovisats i kallelsen och att det fullstandiga
fOrslaget funnits tillgngligt for aktiegarna i stmmolokalen, pA Bolagets hemsida sedan tre
veckor fOre stmman samt att Arets fOrslag till riktlinjer motsvarade de riktlinjer som faststlldes
av Arsstmman 2015. Det fullstndiga fOrslaget bifogas som Bilaga 7.
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Stmman beslt att bifalla styrelsens frslag betrªffande riktlinjer fOr ersttning till ledande
befattningshavare.

§ 15

DÆ inga ytterligare frAgor fOrelg fOr stmman att avgra, fOrklarade ordfranden stmman
avslutad.

Vid protokollet:

64~~ V4414Marie Wohlfahrt
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Oscar Stege Unger

Malin Fries
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SAS
Forslag till dagordning
Till rsstm man i SAS AB (publ) 8 mars 2016
1. Stammans oppnande.
2. Val av ordfOrande vid stmman.
3. Upprattande och godkannande av rostlangd.
4. Godkannande av dagordningen.
5. Val av WA personer aft justera protokollet.
6. PrOvning av om stmman blivit i behorig ordning sammankallad.
7. Framlaggande av ksreclovisningen och revisionsberattelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberattelsen.
8. Redogorelse for arbetet I styrelsen, ersattningsutskottet och revision sutskottet fOljt av verkstallande
direktOrens anfOrande samt I anslutning till detta, mojlighet fOr aktieagarna aft stlla frÆgor till styrelsen
och den verkstallande ledningen.
9. Beslut om:
a. faststl lelse av resultatrakningen och balansrakningen samt koncernresultatrakningen och
koncern balansrkn i ngen,
b. dispositioner betrffande Bolagets resultat enhigt den faststllda balansrakningen, och
c. ansvarsfrihet for styrelseledamOterna och verkstallande direktOren.
10. Beslutom:
a. antalet styrelseledamoter,
b. arvoden till styrelsen, och
c. arvode till Bolagets revisor.
11. Val av styrelseledamoter och styrelseordfOrande.
12. Val av revisor.
13. Beslutom valberedning.
14. Beslut om styrelsens fOrslag till riktlinjer for ersattning till ledande befattningshavare.
15. Stmmans avslutande.
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Improved availability has made air travel more attractive than ever for
Scandinavians

Low cost carriers have grown to sizeable competitors for SAS
Percentage of SAS production with low cost carrier competition
65%
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The market has seen high growth in recent years, especially within
leisure and long haul

38 +3%

S
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Source: IATA DDS
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SAS

LCCs

Traditional carriers

SAS strategy is to focus on Scandinavia’s frequent travelers
k..i;

Market

Multimarket focus, general low yield,
especially leisure

Operational
platform

One type fleet, operate traffic flows that fit Fleet designed to fit best network and
schedule for customers
fleet

Growth

New destinations, anywhere

Focus on Scandinavia’s frequent travelers

Improve offer for primary customer base to
increase loyalty

[.JJ!k&YATii I.)14(.1M41a1I4iI
J1
I x 41
’]1TVAFiM4thI.
k-Tim
i

rm

I

[t

N

5

1

b,

Idernitk:n
rproductst
iarket conct

Irnjiroved
roBob, y-

LI]

1.

-

Bigi’ta1’uzati.on
& automation

4

0

Remove legacy barriers to stay in the game
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Recapitalization and divestments

Renewed RCF
SEK 3.5bn

2017 bond
SEKI.5bn

Preference share
SEK 35bn

2015 convertible
bond SEK 1.6bn

Widerłe
divestment SEK
20bn

2019 convertible
bond SEK 1.6bn

Divestment of 2
slot pairs at
London Heathrow
SEKO.7bn
, Blue I
divestment
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Continuous cost reduction - becoming competitive on cost

4.1

Streamlining of sales
and administration
Product simplifications
Lean
Productivity
Tech
Facilities

2012

2013

2014

2015

Total
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Outsourcing to achieve greater flexibility
Ground handling
Base maintenance

14 897

Call centers
Accounting services
IT

2012

FYI
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Transformation of fleet and production model

9 Aircraft types
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Boeing 737
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Bombardier
CRJ900NG

Avro RJ-85

deHavilland
Q-series
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Re-shaping of our network - secure offering to frequent
travelers also during summer

261 routes - +22% compared to 2012
Increased # of attractive leisure
routes

*

Capacity driven by improved
utilization...
up +6% from 2012 to FY15 1 )
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Utilization measured as block hours/day/aircraft

*

R

3

KIA

tnje

n

5

ob

1Y4?’ 4J!

Irnrov’ed
ILL

.,:.:EuroBonuS.;prografl1

J’ si g irthTi.zaucm
& automation

O

Product modernization - focusing on Scandinavia’s frequent
travelers

New fast tracks

"Service classes

" New service concept

4W
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1/Increase d automation

"New long-haul cabin

1 /Enhanced lounge offer
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Improved EuroBonus program - new tier level structure and
benefits
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Digitalization and automation

Online sales up 8% to 34% of total sales in
FY15

SAS app highest ranked in Europe
NGS

- Sales via app up 60%

us

- Digital newspaper used by >1 million
Digital check-in used by 57% of passengers
TRAVELERS SORT USE GUIDEBOOKS
THEY CREATE THEIR OWN

Self-service bag drop utilized by more than
50% of SAS passengers
FM

Automated boarding

I

and we have been rewarded for the work done!
Airline preference among ’Flyers 5+’, Norway
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Operational transformation has resulted in significant financial
improvements
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Aircraft deliveries for both LCC and traditional airlines in Europe will
pick up after a slower period 2012-14

Airline orders
Airline deliveries
306

7Q1

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Historical cost reductions in the industry have been passed on to
consumers through price reductions

Our journey continues

Win Scandinavia’s frequent
travelers

Establish an efficient operating
platform

Secure the right capabilities

Win Scandinavia’s frequent travelers - customer improvement and
digitalization agenda continues
Completion of cabin
refresh
Food &service
upgraded

A320neo - 30 new
aircraft scheduled
for delivered FYI 620

0

First flights on new Improved co-brand
offering
direct long-haul
routes
New loyalty
engagement platform

Network

Our digitalization journey continues
New online experience

SAS innovation lab

SAS app now
piloting instant rating
’
-
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Digitalization onboard

Digitalization of lounges

iloB

AP.N

Enhanced IRR
communication

Establish an efficient operating platform
FY16

Increase ground automation, and complete
implementation of outsourcing
Continuous improvement of crew efficiency

-

SEK I bn cost reduction

SE
l000mn

Reduce administration and indirect cost

Panned cost

Increase efficiency within technical maintenance

reduction
’~ FY16d’
:

Next wave of Lean implementation

11

Securing the right capabilities
Culture
Customer focus
Leadership and Succession

Right skills
Vendor management
Digitalization

Efficient tools
Crew device
Lean toolbox

Financial outlook for FY16

EBT items improved SEK 527m
Long-haul expansion with minimal capital at
risk
Increased leisure capacity within Europe

Market capacity expected to increase
SAS to increase ASK by 10%, whereof
9% long-haul
Number of flights up 1%

SEK 155m in earnings impact from
efficiency program

Lower PASK and unit cost due to stage
length effect

Implementation of SAS’ strategy to
outsource SAS ground handling in progress

Efficiency program to deliver
approximately SEK 1 b

The EU Commission to return EUR 70.2m,
which will be recognized as a non-recurring
item in Q2

SAS expects to post a positive EBT
before tax and non-recurring
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ARSSTAMMA I SAS AB DEN 8 MARS 2016
Valberedningens motiverade yttrande avgivet jamlikt punkt

SAS ABagerar pS en marknad som knnetecknas
av ett betydande fOrandringstryck och hard konkurrens. SAS har genomfort betydande effektiviseringer under de senaste aren som resuiterat
snkta kostnader och en mer rorlig kostnadsbas.
SAS forandringsarbete har heft effekt och under
rakenskapsret 2014/2015 redovisade SAS ett
positivt resultat. FramSver fOrvntas dock kapaciteten I marknaden Sterigen ka, framforaflt bland
lgkostnadsbolagen som kommerattta emotfier
nylevereradeflygplan. Detforvntasytterligare
skrpa konkurrensvillkoren i europeisk Iuftfart och
medfdre prispress och lagre intSkter. Flygbranschen kommer ocks, Iiksom alla andra branscher,
pverkas av den alit merOkande digitaliseringen.
FOratt mta dessa utmaningar mste SASfortsttta
att genomfdra Ingsiktga kostnadsbesparingar
och andra tgarder som syftar till att starka bolagets finansieta styrka, Bngsiktiga lnsamhet och
konkurrenskraftsmtokad kundupplevelse.
Motbakgrund av oven nmnda forhllanden anser
valberedningen att kontinuitet inoni styrelsen Sr av
storvikt. Den nuvarandestyrelsen besitteren betydande erfarenhetavatt drive forandringsarbete,
har bred kompetens I kund- och konsumentfrgor
sarntstorerfarenhetavattarbeta med strategisk
affarsutveckling. Vaiberedningen bar identifierat
ett behovavytterligare operativerfarenhet mom
digitalisering. Med sin erfarenhet as SAS och tidigare 5tgtirdsprogram kopplad till kvalificeratstyrelsearbete bedomervalberedningen att den foreslagna styreisen r srskilt lampad fiiratt kunna
ge bolagets ledning det stod som behovs i detfortsatta fOrandringsarbetet, inte minst under 2016
men ocksS dOrefter.
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svensk kod for bolagsstyrning (Koden)

ORDFORANDE FRITZ H. SCHUR,
FODD 1951

FORSTE VICE ORDFORANDE
JACOB WALLENBERG,FODD 1956

OrdfOrande i SAS AB:s styrelse sedan april2008.
Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2001.

Vice ordfOrande !SAS AB:a styrelse sedan 2001.

Styrelseuppdrag: Styrelseordforande fOr fOretagen i Fritz Schur Gruppen, F. Uhrenholt Holding
A/S och C.P. Dyvig & Co A/S. Vice ordfiirande i Brd.
Klee A/S. Styrelseledamot i WEPA Industrieholding SE.

Styrelseuppdrag: StyrelseordfOrande i Investor
AB. Vice ordfOrande i ABB Ltd, FAM AB, Patricia
Industries och Telefonaktiebolaget LM Ericsson
samtstyreiseiedamoti HandeishOgskolan,
<nut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Svenskt
Naringsliv.

Utbildning: B.Sc. Economics and Business
Administration.

Utbildning: B.Sc. Economics och MBA Wharton
School, University of Pennsylvania.

Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: OrdfOrande i Det Danske Klasselotteri A/S, SN Holding
A/S, CVI A/S, PostNord AS och Post Danmark A/S,
ordfOrsnde i DONG Energy A/S samt vice ordfOrande i Interbank A/S. Styreiseledamot i De Post NV!
La Poste SA, Beigien m.fl.

Tidigare st yrelseuppdrag/befattningar:
Styrelseordforande i SEB. Vice ordforande I Stockhoims Handeiskammares Service AB, Electrolux
AB och Atlas Copco samt styrelseledamot i The
Coca-Cola Company, Store och WM-data. VD och
koncernchef: SEB, Vice VD och CFO: Investor AB.

Aktieinnehav: 40000 stamaktier och 2888
preferensaktier genom juridisk person.

Aktieinnehav: 10000 stamaktier.

Aktieinnehav nOrstOende: 0.

Oberoende i fOrh011onde till bolagetoch bolagsIedningen och till bolagets stOrre aktieOgare

Oberoer,de I fOrhdllonde till bolaget ach bologs ledningen ach till bologets stOrre oktiedgare.

Aktieinnehav nrstOende: 0.

Valberedningert anseratt Kodens krav p0 mOngsidighet, bredd och konsfordelrOng Okar genom
valberedningens forslag.
Valberedningen fOreslOr d0rf6romval av Fritz H.
Schur, Monica Canemari, Carsten Dilling, Dag
Mejdeli, Jacob Wallenberg, Lars-Johan Jarnheimer
och Sanna Suvanto-Harsaae. Valberedningen foresltr nyval av Bent Svendsen. Till styrelsens ordfOrande fOreslOs onival av Fritz H. Schur.
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Samtliga bolagssttmmovalda och foreslagna
styrelseledamoterOrenligtvaiberedningen att
anse som oberoende i fOrh011ande till bolaget och
bolsgsledningen. Valberedningen anser att samtliga nuvarande och foreslagna ledamOterOroberoende i f6rh0llandetill stOrre aktieagare med undantag av Dag Mejdell till fOljd sv sin position som
koncernchef i det av norska staten helagda Posten
Norge AS.

ANDRE VICE ORDFORANDE
DAG MEJDELL, FODD 1957

MONICA CANEMAN, FODD 1954

Andre vice ordfOrande i SAS AB:s styrelse sedan
2008. VD och koncerrichef I Posten Norge AS.

Styrelseuppdrag: StyrelseordtOrande i FjOrde
AP Fonden, Anon Bank hf, Bravida Holding AS,
Viva Media Group AB och Big Bag AB. Styrelseledamot i My Safety AS, Intermat A/S och Comhem AB.

Styrelseuppdrag: OrdfOrande i ArbeidsgiverfOr eningen Spekter, International Post Corporation
och Norsk Hydro ASA.
Utbildning: Civilekonom frOn Norges Handelshayskole.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: VD
och koncernchef for Dyno Nobel ASA. StyrelseordfOrandefor Svenska Handelsbanken, Region Norge och Vice ordfOrancle i Evry ASA. Styrelseledamot i DYWIDAG System International GmbH.
Industrial advisor 1K investment Partners.
Aktieinnehav:4 214 stamaktier.
Aktieinnehav nrstÆende: 0.
Oberoende i fdrhOl(ande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i fOrhdllande till st orre aktie-

agare till foljd avsin position corn koncernchef I del
ovnorsko staten helagdo Posten NorgeAS.

Ledamot I SAS AB:s styrelse sedan 2010.

Utbildning: Civilekonom, HandelshOgskolan
Stockholm.
Tidigare styr&seuppdrag/befattfliflgar StyrelseordfOrande i EDT AS, Allenex AB, FrOsunda LSS
ABoch Interverbum AB. Styrelseledamoti Schibsted ASA, Resco AB, Nocom AS, Akademikliniken
AS, Nya LivtorsOkrings AB, SEB Trygg Liv, XponCard Group AB, Lindorff GroupAB, Citymail Group
AB, EDB Business Partner ASA, Nordisk Energiforvaltning ASA och Svenska Dagbladet AB.
Aktieinnehav: 4000 stamaktier.
Aktieinnehav nOrstOende: 0.

Oberoende I forh011onde tilibola get och bolagsledningen och till bolagets stOrre aktieOgare.

i..
AV,

CARSIEN WILLING, FODD 1962
Ledamot I SAS AB:s styrelse sedan 2014.

LARS-JOHAN JARNHEIMER,
FOOD 1960

Styrelseuppdrag: Inga

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Utbildning: HA & HD i Udenrigshandel, Copenhagen Business School.

Styrelseuppdrag: Styrelseordfarande i QliroGroup, Eniro AB, Arvid Nordqvist HAB och Ingka
Holding B.V(moderbolag till IKEA). Styrelseledamot i Egmont International Holding AS samt
Elite Hotels.

Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:
Styrelseledamot I styrelsen for Get AS, Traen A/S
(chairman), Gatetrade A/S, Columbus IT Partner
A/S, Dansk Industri (DI), IndustriensArbejdsgivere i Kopenhamn (IAK), och ett antal styrelseuppdrag i TDC koncernen. VD och koncernchef
TDCA/S.
Aktieinnehav: 0.
Aktieinnehav nrstende: 0.
DOe roende i forh!Iande till bolaget och bologsledningen och tillbolagets stOrre oktiedgore.

Utbildning: Bachelor of Science in Business
Administration and Economics, Lunds och VbxjO
universitet.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:
Styrelseordforar,de i BRIS. Styrelseledamot I MTG
Modern Times Group AB, Millicom International
Cellular S.A, Invik, ApoteketAB. VD och koncernchef Tele2.
Aktieinnehav: 10000 stamaktier, 2520 preferensaktier.
Aktieinnehav nrstÆende: 0.
Oberoende i fdrhllonde fill bologet och bologsledningen och fill bologets stdrre oktieOgore.

NYVAL

C..

SAN NA SUVANTO-HARSAAE, F6 DD 1966

BERIT SVENDSEN, FOOD 1963

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2013.

Executive Vice President & Head of Telenor Norway.

Styrelseuppdrag: Styrelseordfbrande i Babysam
AS, Sunset Boulevard AS, VPG AS, Best Friend AB,
Best VPG AS, Altia OY och Footway AG. Styrelseledamot I Paulig Oy, Clas Ohison AB, Altia Of, CCS
AB och Upplands MotorAB.

Styrelseuppdrag: DNB ASA och Bisnode AB.

Utbildning: Civilekonom, Lunds urdversitet.

Utbildning: Master i elektronik fran Norges
teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU),
Master i Technology Management vid NTNU/NHH
och Massachusetts Institute of Technology, Sloan
School of Management, Boston, USA.

Tidigare styreseuppdrag/befattningar:
StyrelseordfOrande i Health and Fitness Nordic AB
och BTX AS. Styrelseledarnot i Jetpak AG, Duni AG,
Candyking AB och Symrise AG.

Tidigare styrelseuppdrag/befattningar:
Styrelseordfbrande i Data Respons ASA. Styrelseledamot I EMGS och Ekornes ASA. Medlem i EU
Kommissionens radgivningsgrupp fOr ICT arenden.

Aktieinnehav: 0.

Aktieinnehav: 0.

AktieinnehavnrstÆende: 0.

Aktieinnehav nrstende: 0.

Oberoende i fbrh011ande till bologet och bologsledningen och till bolagets storre oktied gore.

Oberoende i fbrhdllande till bolaget och bologsledningen och till bologets stOrre aktieagare.
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Frslag till beslut enligt dagordningens punkt 13
INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN I SAS AB (PUBL)
antagen vid rsstmman den 8 mars 2016
Aktieagarna i SAS AB (pub!) (org.nr, 556606-8499) (nedan Bolaget) bar vid
Ærsstmman beslutat att fOljande instruktion skall galla fOr den av stmman utsedda
valberedningen och for det uppdrag som denna valberedning skall genomfOra intill
slutet av nsta ªrsstmma.
Valberedningen skall ha till uppgift att arbeta fram forslag att forelaggas
nstkommande ªrsstmman for beslut avseende:
i. ordfOrande vid rsstamman;
ii. antalet styrelseledamoter;
iii. val av styrelseledamoter och styrelseordfOrande;
iv. arvode till styrelse, uppdelat mellan ordfOrande, vice ordfOrande, ovriga
ledamter och eventuell ersttning fOr arbete i styrelseutskott;
v. arvode till bolagets revisor;
vi. val av revisor; och
vii. valberedning infOr Ærsstmman Æret drpÆ.

§ 1.

§ 2.

Valberedningen skall bestÆ av det antal ledamOter som rsstmman beslutar,
svitt inte valberedningen vid en provning enligt § 10 firmer att
valberedningen kan genomfdra sitt uppdrag med frre antal ledamOter.

§ 3.

Valberedningen skall med hansyn till Bolagets karaktr vara representativ fOr
aktieagarsammansattningen och utgOras av ledamOter som nominerats av ett
pa
representativt antal och urval av de rOstmssigt stOrre aktieagama i Bolaget
sitt som Ærsstmman beslutar. Valberedningens ledamOter skall, oavsett hur de
utsetts, tillvarata samtliga aktieagares intresse. Ledamot far inte vara anstlld i
SAS koncernen.

§ 4.

Den ledamot som nominerats av den till rOstetalet stOrsta aktieagaren kallar
valberedningen till ett fOrsta, konstituerande mOte. Vid det konstituerande
mOtet skall valberedningen sedan mom sig utse en ledamot att vara ordfrande
fOr valberedningen. Valberedningens ordfOrande leder och fOrdelar arbetet i
valberedningen och r ansvarig fOr alla kontakter med Bolaget.

§ 5.

FOr att fullgora sitt arbete skall valberedningen ha en nra dialog med
styrelsens ordfOrande. Resultatet av styrelsens rliga utvrdering skall hllas
tillgangligt fOr valberedningen. Valberedningen skall ha minst ett mOte med
styrelsens ordfdrande och koncernchefen fOre det att valberedningen lmnar
sitt slutliga fdrslag till Ærsstmman.

§ 6.

Arvode eller annan ersttning fran Bolaget skall inte utgÆ till valberedningens
ledamOter.
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§ 7.

Valberedningen skall ha rtt att belasta Bolaget med skaliga kostnader £dr
rekryteringskonsulter eller andra externa kostnader som erfordras fOr att
valberedningen skall kunna fullgora sitt uppdrag.

§ 8.

Aktieagare som nominerat ledamot i valberedningen ger rtt att byta ut sdan
ledamot mot annan att istllet utgora ledamot i valberedningen.

§ 9.

Om en aktieagare, som nominerat en ledamot i valberedningen, vasentligt
minskar sitt aktieinnehav i Bolaget och detta sker tidigare an tv (2) mÆnader
fOre nstkommande Arsstmma, skall dennes ledamot stlla sin plats i
valberedningen till forfogande. Istllet br, efter beslut av valberedningen med
beaktande av § 10 nedan, ngon annan rostmassigt betydande aktieagare
erbjudas att utse en ny ledamot i valberedningen. Intrffar dremot sÆdan
minskning i innehavet senare r tv (2) mAnader fOre nstkommande
rsstmma, ager ledamoten rfl att sitta kvar i valberedningen och fullgora sift
uppdrag.

§ 10.

For det fall nÆgon av valberedningens ledamOter far frhinder att delta i
valberedningens arbete eller av annat skl avgr, och fly ledamot inte utses i
enlighet med §§ 8 eller 9 ovan, skall valberedningen fuilgOra sitt uppdrag med
det flirre antalet ledamOter, om den inte finner att det frre antalet ledarnOter
inverkar menligt pa valberedningens mojligheter att fuilgOra sitt uppdrag.

§ 11.

Om valberedningens sammansattfling ndras enligt § § 8, 9 eller 10 ovan skall
ordfOranden utan drOjsmÆl underrtta Bolaget hrom fOr offentliggOrande
genom Bolagets fOrsorg.

Arsstmman i SAS AB (DubI. den 8 mars 2016
Aqendapunkten 14
Styrelsens frslaq till riktlinjer for ersttninq till ledande
befattni ngshavare
Styrelsen freslr fljande riktlinjer for bestmmande av Ian och annan ersattning till
ledande befattningshavare. Dessa utgOrs av VD och Ovriga medlemmar av
koncernledningen.
Frslaget baseras pa aft den sammanlagda ersattningen bar vara marknadsmssig
och konkurrenskraftig samt st i relation till ansvar och befogenheter. Ersttningen
skall utgOras av fast Ion, Ovriga frmner samt pension
Riktlinjerna ska tillªmpas pa anstllningsavtal som ings efter Ærsstmman 2016
samt ven pa andringar I gallande anstllningsavtal som gOrs drefter.
Fareslagna riktlinjer r ofrndrade i frhltande till de ersttningsprinciper sam
faststlldes pa Ærsstmman 2015.
On och ovriga frmner
Ersattning till ledande befattningshavare skall utgOras av en fast rlig IOn. Den fasta
Inen skall Æterspegla de krav sam stalls pa befattningen avseende kompetens,
ansvar, komplexitet och pa vilket stt den bidrar till aft uppn affrsmlen. Den fasta
lOnen skall ocksa Æterspegla den prestation som befattningshavaren natt och sledes
vara individuell och differentierad.
Ovriga fOrmÆner, sam bI.a. kan omfatta bilfrmn och sjukvÆrdsfOrsakring, skall vara
marknadsmssiga och endast utgOra en begransad del av den sammanlagda
ersttningen.
Pension
PensionsfOrmnerna skall vara avgiftsbestmda och premierna skall inte Overstiga
30 % av den fasta rslonen.
Villkor vid uppsgning
For VD och Ovrig koncernledning skall uppsgningstiden vara 6 mnader vid
uppsgning fran befattningshavarens sida. Vid uppsgning fran bolagets sida skall
en uppsgningstid om maximalt 12 mnader glla. Vid uppsgning fran bolagets sida
och, i vissa specifika fall, fran befattningshavarens sida skall avgngsvederlag kunna
utgÆ med belopp motsvarande hOgst eft rs fast IOn med full avrkning om
befattningshavaren erhaller ersattning fran ny anstªllning eVer uppdrag.
Awikelser
Styrelsen far frÆngÆ riktlinjerna, om det i eft enskilt fall finns srskilda skl fOr det.
Berednings- och beslutsprocess
Principer fOr ersttning till koncernledningen bereds av ersªttningsutskottet och
behandlas drefter av styrelsen, som lagger fram fOrslaget for Ærsstmmans beslut.
Ersttning till VD skall beslutas mom ramen for godknda principer av styrelsen efter
beredning och rekommendation av ersttningsutskottet. Ersªttning till Ovriga ledande
befattningshavare skall beslutas av VD mom ramen for faststªllda principer och efter
avstmning med ersattningsutskottet.

