
 
Förslag från Alfa Lavals valberedning inför årsstämman 2007 
 
Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på förslag till dagordning). 
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid 
årsstämman 2007. 
 
Punkt 12 -14 på förslag till dagordning 
Valberedningens förslag är enligt följande:  
 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som skall väljas av 
stämma (punkt 12 på förslag till dagordning). 
Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta utan suppleanter.  
 
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13 på förslag till 
dagordning). 
Arvodet till styrelsen föreslås vara totalt 3 050 000 kronor att fördelas till ledamöter 
valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande: 
  
• Ordförande       800 000 kronor 
• Övriga ledamöter 325 000 kronor 
• Tillägg för ordförande i revisionsutskottet         100 000 kronor 
• Tillägg för ledamot i revisionsutskottet           50 000 kronor 
• Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet           50 000 kronor 
• Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet   50 000 kronor 
 
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt gällande avtal. 
 
Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
(punkt 14 på förslag till dagordning). 
Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Björn Hägglund, 
Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Lars Renström och 
Waldemar Schmidt. 
 
Valberedningen föreslår att Anders Narvinger väljs till ordförande i styrelsen. Om 
Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja 
ny ordförande. 
 
Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för 
valberedningens arbete finns på Alfa Laval ABs hemsida, www.alfalaval.com och 
kommer även att finnas tillgängligt på stämman. 
 
Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkt 16 på förslag till dagordning). 
Nuvarande valberedning utgörs av Jörn Rausing, Tetra Laval, Lars-Åke Bokenberger, 
AMF-Pension, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Björn Franzon, Fjärde AP-
Fonden, Kjell Norling, Handelsbanken samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. 
Jörn Rausing är ordförande. 
 
Valberedningen föreslår att stämman skall besluta enligt följande: 
   
att det skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för 
aktieägarna på årsstämma avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens 

http://www.alfalaval.com/


ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och 
revisorsarvode,  
 
att valberedningen skall bestå av högst fem ledamöter, vilka skall utgöras av 
representanter för de fem största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång. Majoriteten 
av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter. Valberedningens 
ledamöter skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets 
utgång kontakta de fem största aktieägarna i bolaget vilka sedan äger utse en ledamot 
var 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 till valberedningen skall nästa 
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om 
flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte 
fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen 
skall bestå av minst tre ledamöter. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess 
arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten, äga rätt att utse en 
ersättare. Valberedningens ordförande skall vara en ägarrepresentant som samtidigt 
kan vara styrelseledamot. Styrelsens ordförande skall dock inte vara valberedningens 
ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för 
valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av 
särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. 
Enskilda aktieägare skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen 
för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete, 
 
att information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets 
delårsrapport avseende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast sex 
månader före årsstämma, 
 
att valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för 
rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av 
kandidater till styrelsen, och 
 
att valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämma. 
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