
 

 

Principer för utseende av valberedningen  

Årsstämman den 12 maj 2021 beslutade om att principerna för utseende av valberedningen skulle vara i princip 

oförändrade från föregående år, vilka är de som beskrivs nedan: 

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den  

31 augusti 2021. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning 

beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras 

av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2022. Till ordförande i valberedningen utses den 

aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. 

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. 

Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare 

som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare 

som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än någon annan aktieägare som är representerad i 

valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i 

valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om inte särskilda skäl 

föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal 

ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före kommande årsstämman. 

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra 

konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till 

valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för 

valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå 

stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer 

för valberedning. 

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. 


