
 
Alfa Lavals valberedning (enligt beslut vid årsstämman den 27 april 2006) 

Valberedningen skall bestå av högst fem ledamöter vilka skall vara representanter för de fem 
största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång. Majoriteten av valberedningens ledamöter 
skall inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång 
kontakta de fem största aktieägarna i bolaget. 
Dessa äger sedan rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Därutöver kan 
valberedningen besluta att styrelsens ordförande och annan styrelseledamot skall ingå i 
valberedningen. Om någon av de fem aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot, 
behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas om detta krävs för att valberedningen 
skall bestå av minst tre ledamöter. Valberedningens ordförande skall vara en 
ägarrepresentant som samtidigt kan vara styrelseledamot. 
Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Enskilda aktieägare kan 
lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för 
dess arbete. 
Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport 
avseende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast sex månader före ordinarie 
årsstämma. 
Valberedningen har enligt stämmobeslut rätt att belasta bolaget med kostnader för 
rekryteringskonsulter om det bedöms nödvändigt för att få ett lämpligt urval av kandidater till 
styrelsen. 
Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämman. 
 
Valberedning inför årsstämman 2007 
I enlighet med beslut vid Alfa Laval AB:s årsstämma den 27 april 2006 har de fem största 
ägarna i Alfa Laval utsett följande ledamöter till valberedningen inför den ordinarie 
årsstämman 2007: Jörn Rausing, Tetra Laval, Lars-Åke Bokenberger, AMF- Pension, Jan 
Andersson, Swedbank Robur Fonder, Björn Franzon, Fjärde AP-Fonden samt Kjell Norling, 
Handelsbanken. Valberedningens ordförande är Jörn Rausing. Valberedningen har valt 
styrelsens ordförande Anders Narvinger som ledamot i valberedningen och till dess 
sekreterare. Enskilda aktieägare kan till samtliga ledamöter av valberedningen framlägga 
förslag på styrelseledamöter. För kontaktuppgifter till dessa se Alfa Lavals hemsida. läs mer 
på www.alfalaval.com 
 
Nomineringsprocess 
Valberedningen sammanträder så många gånger det är nödvändigt för att enas om förslag till 
årsstämman. Inför stämman 2007 sammanträdde valberedningen tre gånger. Som underlag 
för arbetet togs hänsyn till information om bolagets verksamhet, ekonomiska och strategiska 
utveckling, styrelsens arbete under verksamhetsåret, samt arbetet i styrelsens 
ersättningsutskott. Utvärderingen av styrelsens arbete som genomförs enligt ”Svensk kod för 
bolagsstyrning” utfördes och presenterades av extern konsult. 
 
Styrelsens ordförande redovisade övriga förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av 
särskild kompetens med mera som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. 
Valberedningen söker kandidater genom rekommendationer, rekryteringskonsulter och 
nomineringsförslag från aktieägare. Det förslag som framläggs till årsstämman har tagits fram 
utifrån ovan angivna ramar för valberedningens arbete. 
 


