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Instruktioner för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning  

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna vid utgången 
av det tredje kvartalet (30/9) respektive år.  

Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser 
en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma eller vid behov intill dess en ny 
valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska 
en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.  

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en 
representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. 
Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av 
minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Valberedningens 
ordförande ska utses av valberedningen, denne får dock inte vara medlem i styrelsen.  

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av 
samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör 
de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp.  

Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska 
vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.  

Arbetsordning för valberedningen 

Konstituerande möte  

Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. I samband med konstituerande möte skall 
valberedningen även fastställa arbetsordningen inför kommande årsstämma.  

Arbetsuppgifter  

Valberedningen skall till Bolagets årsstämma lämna förslag om:  

- Person att vara ordförande på årsstämma  

- Lämna förslag om antal styrelseledamöter respektive suppleanter.  

- Lämna förslag om styrelsearvode till styrelseordförande respektive övriga ledamöter och eventuell 
ersättning för utskottsarbete samt arvode till Bolagets revisor. 

- Lämna förslag om val av Styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter  

Utvärdering och kravprofiler  

Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav 
om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen skall fastställa kravprofil för nya ev 
ledamöter som behöver rekryteras.  

Information  

Valberedningen skall lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivs samt 
kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val skall publiceras på Bolagets 



hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande eller annan representant från 
valberedningen skall närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits 
dels valberedningens förslag till beslut.  

Medverkan  

Bolaget skall på begäran från valberedningen ställa personella resurser till förfogande som såsom 
sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningens ledamöter ska inte 
uppbära arvode.  Vid behov skall bolaget även svara för skäliga kostnader som av valberedningen 
bedöms som nödvändiga för att fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall lämna en redogörelse för 
hur valberedningens arbete bedrivs samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. 

Valberednings arbete i största möjliga utsträckning följa Svensk kod för bolagsstyrning. 
Kontaktinformation till valberedningen ska finnas på bolagets hemsida. 

 


