
 

     

 

 

L
E

G
A

L
#

1
3

3
4

4
0

9
8

v
2
 

 
Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av 
valberedning och valberedningens uppdrag beslutas av årsstämman 
2018 att gälla tills vidare till annat beslut fattas av bolagsstämman. 
 
Styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större 
ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma. 
 
Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, jämte 
styrelseordföranden. Valberedningens representanter ska utses bland de 
största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i 
Euroclear systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserade 
på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året 
före årsstämman. 
  
Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den 
aktieägare som därefter är den största ägaren erbjudas utse en 
representant. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning 
utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som 
utsett representanten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som 
utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i 
bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.  
 
I valberedningens uppgifter ska ingå: 
 

• att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete, 

• att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse 
och styrelseordförande, 

• att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag 
till årsstämman avseende val av revisor, 

• att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till 
styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt 
eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor, 

• att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för 
årsstämman, samt 

• att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer 
för tillsättande av kommande valberedning. 

 
 
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårs-
rapport avseende tredje kvartalet samt publiceras på bolagets hemsida 
senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska ha rätt att från 
bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering 
och rekrytering. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära ersättning 
från bolaget. 

 


