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Valberedningsinstruktion 
Antagen på årsstämma den 7 maj 2021 till dess en bolagsstämma beslutar annat. 

Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i 
bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista 
augusti och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt. 
Dessa aktieägare äger sedan rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen 
tillsammans med styrelsens ordförande till dess en ny valberedning har utsetts. Valberedningen 
utser inom sig en ordförande.  

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska 
nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal röster, beredas tillfälle att utse ledamot till 
valberedningen. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens 
arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse 
en ny ledamot om det anses nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre 
röststarkaste ägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den nye aktieägaren inom denna 
grupp.  

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart 
valberedningen utsetts. Om ägarstrukturen därefter väsentligen förändras ska valberedningens 
sammansättning förändras i enlighet härmed och ändringen ska offentliggöras genom 
pressmeddelande.  

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut:  

- förslag till stämmoordförande, 
- förslag till antal styrelseledamöter,  
- förslag till styrelseledamöter och förslag till styrelseordförande (och vice 

ordförande i tillämpligt fall)  
- förslag till styrelsearvode till ordförande (och vice ordförande i tillämpligt fall) och 

övriga icke anställda ledamöter samt förslag till ersättning för kommittéarbete, och  
- förslag till revisor eller revisionsbolag och arvode till revisor eller revisionsbolag (i 

tillämpliga fall).  

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt 
aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. 
Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis 
rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.  

 


