
Punkt 16 – Beslut om principer för valberedning 
 

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen skall 
utses, skall antas av årsstämman 2021. Förslaget är att nedanstående principer antas att gälla för 
valberedningen inför årsstämman 2022. 

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de fyra röstmässigt största 
aktieägarna eller ägare representerande de fyra största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att 
utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna 
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning 
beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största 
ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av 
Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än fyra ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan 
valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i 
valberedningen. 

 
Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. 
Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, 
som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till 
valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart. 

 
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 ska en ägarrepresentant utses. 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 baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 
31 augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. 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. 

Valberedningen skall även utvärdera styrelsens medlemmar, dess ordförande och hur styrelsearbetet 
upplevs och bedrivs, exempelvis genom intervjuer med styrelsens ledamöter och ordförande. Vid 
intervjuer med styrelsens medlemmar skall Bolagets ordförande inte ingå för att säkerställa öppenhet. 
Relevanta delar av slutsatserna från styrelseutvärderingen skall förmedlas till Bolagets ordförande, men 
på sådant sätt att enskilda medlemmars synpunkter, i synnerhet rörande Bolagets ordförande och 
styrelsens arbete, så långt möjligt inte kan härledas till enskilda ledamöter. 

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. 

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till Bolaget så att 
Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet. 

Principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses gäller för varje valberedning till 
dess bolagsstämman beslutar om ändring därav. 



 
 

Stockholm i mars 2021 
 

Valberedningen inför årsstämman 2021 


