STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTSEENDE AV VALBEREDNING
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att en valberedning ska utses enligt
följande.
Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem
röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB per den 31 augusti, vilka sedan har rätt att utse en ledamot vardera att utgöra
valberedning. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till
valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Information om valberedningens
sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före
årsstämman.
Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av större
aktieägare som är berättigad att utse ledamot till valberedningen ska berörd ledamot ställa
sin plats till förfogande och den närmast i tur stående aktieägaren beredas tillfälle att utse
ledamot till valberedningen. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört
ska ersättare utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot till
valberedningen, av den nya aktieägaren som tillhör denna krets. Ändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram
a)
b)
c)
d)
e)

förslag till ordförande vid årsstämman,
förslag till antalet styrelseledamöter,
förslag till styrelseledamöter,
förslag till styrelseordförande,
förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
f) förslag till arvode till bolagets revisorer, och
g) förslag till revisor när så ska ske.
Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandhålla personella resurser såsom
sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska
bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
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