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Valberednings förslag 
till principer för utseende av valberedning, 2018 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av 
valberedningen.  
 
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. 
Övriga tre ledamöter ska utses av de per utgången av augusti månad till röstetalet tre största 
aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok och annan 
tillförlitlig information.  
 
Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet 
närmast följande största aktieägare. 
 
Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende 
röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat, och får inte utgöras av 
styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. 
 
Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. 
 
Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras på bolagets hemsida 
senast sex månader före stämman.  
 
En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller 
grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. 
 
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader 
som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. 
 
Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses.  

Valberedningens sammansättning kan förändras om: 

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens 
ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i 
valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd; 

(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan 
person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till 
valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan 
ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd; 

(iii) ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 januari och som medför att en 
nominerande aktieägare inte längre tillhör en av de tre största aktieägarna som fått 
nominera en ledamot till valberedningen, varvid sådan ledamot ska anses ha avgått från 
valberedningen automatiskt, eller 
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Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny 
ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av 
aktieboken tillsammans med annan tillförlitlig information snarast möjligt efter det att ledamoten 
lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras på 
bolagets hemsida.  
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