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Sammanställning över Jacob Wallenbergs uppdrag 
 

Uppgifterna är hämtade ur respektive Årsredovisning för 2010 samt kallelse 
till stämmor. 
 
 

Styrelseuppdrag i noterade bolag 
 
Investor – ordförande 
Totalt 2.187.500 kr i arvode för 2010, varav 937.500 kronor i kontant arvode, 
937.500 kronor i syntetiska aktier (värde vid tilldelning), 125.000 kronor i 
arvode från Revisionsutskottet, 125.000 kronor i arvode från 
Ersättningsutskottet samt 62.500 kronor i arvode från Finans- och 
riskutskottet. 
 
Atlas Copco – vice ordförande 
Totalt 610.000 kronor i arvode (inklusive syntetiska aktier) för 2010, varav 
550.000 kronor som vice ordförande och 60.000 kronor som medlem av 
Ersättningsutskottet. 
 
SAS – vice ordförande 
Totalt 415.000 kronor i arvode för 2010, varav 390.000 kronor i ordinarie 
arvode och 25.000 kronor i arvode från Ersättningsutskottet. 
 
SEB – vice ordförande 
Totalt 450.000 kronor i ordinarie arvode för 2010. 
 
ABB – styrelseledamot 
Totalt värde av arvode för 2010 300.000 schweizerfranc, varav kontant 
arvode om 150.000 schweizerfranc, aktiebaserad arvode 4.751 aktier. Jacob 
Wallenberg var under 2010 medlem i Finans-, Revisions- och 
Complianceutskottet. 
 
Coca Cola – styrelseledamot 
Totalt arvode för 2010 om 50.000 dollar kontant samt tilldelning av aktier 
motsvarande ett värde om 125.000 dollar vid tilldelning. Dessa aktier är 
inlåsta till den dag då Jacob Wallenberg utträder ur styrelsen. 
  

Föreslagna noterade uppdrag 
 
Ericsson – styrelseledamot 
Jacob Wallenberg är föreslagen som ny styrelseledamot inför årsstämman 
den 13 april. 
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Övriga styrelseuppdrag 
 
FAM – anställd, medlem i investeringskommittén 
Fast ersättning om 6,0 Mkr. Denna ersättning har varit oförändrad sedan 
2003. Ingen rörlig ersättning utgår. 
 
Handelshögskolan – styrelseledamot 
Ingen ersättning utgår. 
 
IBLAC (Internationella rådet i Shanghai) – ordförande 
Ingen ersättning utgår. 
 
The European Roundtable of Industrialists – medlem 
Ingen ersättning utgår. 
 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse – styrelseledamot 
Ingen ersättning utgår. 
 
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse – styrelseledamot 
Ingen ersättning utgår. 
 
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs stiftelse - styrelseledamot 
Ingen ersättning utgår. 
 

Övriga uppdrag 
 
Nobelstiftelsen – Rådgivare till styrelsen 
Ingen ersättning utgår. 


