
Bilaga 5  

Beslut om principer om hur ledamöter i valberedningen skall utses, 
punkt 14  

Valberedningens förslag   

1. En valberedning skall bildas genom att de tre största 
aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före 
årsstämma utser var sin representant. I valberedningen skall 
även ingå en representant för de mindre aktieägarna företrädd 
av Aktiespararna. Valberedningen kan därutöver besluta att 
bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet 
på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder 
skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma och 
baseras på det kända ägandet omedelbart före 
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig 
fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i 
valberedningen skall vara den ledamot som representerar den 
största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.   

2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av 
aktieägarna, som utsett ledamöter i valberedningen inte längre 
tillhör de tre största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av 
dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande, och den eller 
de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna 
skall äga utse sina representanter. Skyldighet att ställa sina 
platser till förfogande förutsätter dock att aktieägaren inte 
längre tillhör de tre största aktieägarna med en marginal om en 
procent. Skulle någon av de tillkommande aktieägarna avstå 
från att utse en representant skall den i storlek därpå följande 
aktieägaren komma ifråga. Ägare som utsett representant i 
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en 
ny representant. Förändringar i valberedningen skall 
offentliggöras.   

3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för 
beslut vid årsstämman: 

a. förslag till ordförande vid årsstämma 
b. förslag till styrelse 
c. förslag till styrelseordförande 
d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan 

ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 
eventuell ersättning för utskottsarbete 

e. förslag till revisorer 
f. förslag till arvode för bolagets revisorer 
g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för 

utseende av valberedning  

4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen 
bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja 
sitt uppdrag. 



 


