
Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning 

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt 

största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som 

förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per 

den 30 september 2020, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden 

utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från 

årsstämman 2021. 

 

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej 

önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas 

och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. 

 

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och 

bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande 

till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om 

Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall 

inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall 

inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i 

valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större 

aktieägare. 

 

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan 

styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av 

valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2021. 

 

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de 

tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska 

representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya 

aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger 

sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den 

avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om 

aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, 

enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av 

aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. 

 

Förändringar i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. 

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget skall betala de 

nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. 

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har 

offentliggjorts. 

 

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2021: 

a) förslag till stämmoordförande; 

b) förslag till styrelse; 

c) förslag till styrelseordförande; 

d) förslag till revisorer; 

e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter 

i styrelsen; 



f) förslag till arvode för Bolagets revisorer; och 

g) förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022. 
 


