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Thorwald Arvidsson

Stockholm, den februari 2016

J
SSA- AB’s årsstämma vlb

-Vi htlnvioar till Er akrivclso daterad 26 augu5ti 2015. Vi bekrLiftar hLed att Era fdrslag-cn1ig-
.nedan knmmer tt tp upp på dagordninge

Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson att årsstämman sla besluta att:

a) anta en nollvision beträffande arbetspiatsolyckor inomöTäget Sol— 9C
L) -4 - ‘W L

b) uppda åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna
nollvision

c) resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom
att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen

O’ 5i bDc4,t,

d) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom\bolagetjmellantmän ‘-

och kvinnor

e) uppdra år bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt
förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl
jämställdhets- som etnicitetsområdet

f) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas
in i den tryckta årsredovisningen

g) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en
aktieägarförening i bolaget

h) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person,
svensk eller utländsk

i) valberedningen vid fullgörande av Sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid
frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet

-Brt förslag rörande po]itikerkarantän kommer inte att tas upp p dagordningen då vi bedömer-at&-
det inte är e frg som stämman kan besluta emJ k’u,q, .-r -ry
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