
Punkt 17 - Förslag om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma  
 
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte 
styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av 
bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 
september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar 
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om 
någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen 
ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills 
valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som 
är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen 
utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter 
utgången av september månad sammankalla valberedningen. 
 
Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, 
upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i 
bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny 
ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som 
ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan 
valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den 
aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, 
ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. 
 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i 
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den 
största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även 
adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha 
rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag 
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, 
styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden. 
 


