
Valberedningens förslag till årsstämman 
i Deltaco AB (publ) den 29 april 2013 
Valberedningen har inför årsstämman 2013 bestått av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Tedde 
Jeansson, Alted AB och Arne Myhrman styrelseordförande Deltaco AB. Valberedningens ordförande har 
varit Ulf Strömsten. Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden sedan den 26 oktober 
2012. 

Punkt 2.  Val av ordförande vid stämman 
Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman. 

Punkt 12.  Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga 
styrelsesuppleanter skall väljas. 

Punkt 13.  Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 
120 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorn föreslås 
utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 14.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och 
revisorssuppleanter. 

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Björn Abild, Charlotte Hansson 
och Jonas Mårtensson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman. 

Presentation av ledamöterna framgår av bolagets årsredovisning 2012, sid 58. 

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och som 
huvudansvarig revisor Mats Fridblom, auktoriserad revisor och senior partner. Uppdraget löper fram till 
och med slutet av årsstämman 2014. 

Punkt 15.  Förslag till beslut beträffande principer för valberedning 
Deltacos arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. 
Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt 
följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 15 oktober årligen sammankalla de två 
röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i bolaget, vilka 
sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår sin 
rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse 
ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. 
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av 
valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till 
ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig 
fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast 
sex månader före varje årsstämma. 
  
Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 
augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan 
också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att 
valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen 
skall offentliggöras omedelbart. 
 



Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och 
övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter 
samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för 
utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman. 
  
Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande 
av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och 
resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt 
uppdrag. 
 


