
 
Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och 
hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. 
Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar 
och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege-
aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se 
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Fabeges valberedning inför årsstämman 2022 
 
Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter: 

• Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB. 
• Suzanne Sandler, representant för Handelsbanken fonder. 
• Eva Gottfridsdotter Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning. 
• Mats Qviberg, representant för familjen Qviberg. 

 
Fabeges årsstämma 2021 antog en instruktion för utseende av valberedningen. Enligt denna 
instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av i första hand en representant vardera för 
de fyra till röstetalet största aktieägarna. Sammankallande är den representant som företräder 
bolagets största aktieägare. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder 
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet 
omedelbart före offentliggörandet. 
 
Valberedningen har nu utsetts baserat på ägandet per 31 augusti 2021 och representerar 
tillsammans cirka 25 procent av rösterna i Fabege. 
 
Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal 
styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och 
styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, 
förslag till ändringar i valberedningens instruktion. 
 
Årsstämman kommer att hållas i Solna den 29 mars 2022, klockan 15:00. 
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till 
ir@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Göran Hellström, valberedningens ordförande, 0706-62 86 79, goran.hellstrom@navet.se 
Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef, 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se 
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