
Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning 
                       . 
 
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av valberedning 
att gälla för tiden intill dess stämman fattar beslut om att ändra eller upphäva principerna. 
 
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande som är 
sammankallande till första sammanträdet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista bankdagen i 
september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget varvid en representant i 
valberedningen utses av respektive aktieägare. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten 
att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren. Ordförande i 
valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största 
aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Vid lika röstetal vid 
omröstningar i valberedningen har valberedningens ordförande utslagsröst. 
 
För utseende av valberedning intill utgången av nästa årsstämma ska styrelsens ordförande tillfråga 
de till röstetalet största aktieägarna enligt ovan för utseende av tre ledamöter att ingå i 
valberedningen. 
 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om under 
valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen 
inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa 
aktieägare ställa sina poster till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till 
röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. 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 årsstämman. Aktieägare 
som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare 
än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till 
valberedningen. Aktieägare som utsett en representant till ledamot i valberedningen äger rätt att 
entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, samt att vid 
representantens förtida avgång ur valberedningen utse ny representant till ledamot i valberedningen. 
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. 
 
Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande på bolagets 
hemsida så snart representanterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. 
 
Vid utseende av valberedning ska punkterna 2.3 och 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) 
beaktas. 
 
Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta valberedningen för 
skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan 
behöva för fullgörande av sitt arbete. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman: 

o Val av stämmoordförande. 
o Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer. 
o Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer. 
o Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. 
o Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning. 
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