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Valberedningens förslag om inrättande av
valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2021 års årsstämma
ska utses enligt följande.
Val av ledamöter m.m.
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre, eller i visst fall fyra, ytterligare
ledamöter. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre
röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera till valberedningen.
Om aktieägare avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägare. När
ledamöterna så är utsedda ska styrelsens ordförande kalla valberedningen till möte.
Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens
ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två
månader före årsstämman, och om ägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de
tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne
aktieägare ha rätt att antingen utse ytterligare en ledamot eller, om valberedningen så beslutar,
utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till
röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag
ska den aktieägare som utsett ledamoten uppmanas att utse ny ledamot. Om aktieägaren avstår
övergår rätten till den till röstetalet närmast följande aktieägare. Styrelsen föreslår att ingen
ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader
utbetalas.
Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
-

Val av ordförande
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter
Val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
Val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild kommitté eller utskott
som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta
Process för utseende av ny valberedning

Valberedningens förslag ska tillställas bolaget genom styrelsens ordförande senast sex veckor före
bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. Förslag ska så långt det är möjligt innefatta
alla de uppgifter som erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den
informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens regelverk, god sed på
aktiemarknaden och andra tillämpliga regler eller rekommendationer.
Sammanträden
Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter,
dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens
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ordförande, med undantag för det första sammanträdet som styrelsens ordförande kallar till.
Ledamöterna kan begära att valberedningen ska sammankallas.
Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte
fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som
valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna
röstar, eller vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll, som undertecknas eller justeras av
ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen ska förvaras i enlighet med vad
som gäller för styrelseprotokoll.
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