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Sandvik AB – Valberedning inför årsstämman 2022 
 
Sandvik AB:s årsstämma antog 2020 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess 
bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av 
ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti, samt 
styrelseordföranden (sammankallande).  
 
Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter: 
 

 Fredrik Lundberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande 
 Anna Magnusson, Alecta 
 Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder 
 Lars Pettersson, Lundbergs 
 Johan Molin, Sandviks styrelseordförande 

 
Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse-
ledamöter, 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 äga rum den 27 april 2022 i Sandviken. 
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta till 
valberedningens sekreterare Åsa Thunman via email: asa.thunman@sandvik.com. För att 
valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara 
valberedningen tillhanda senast den 14 januari 2022. 
 
 
Stockholm den 17 september 2021 
 
Sandvik AB 
 

 
 
 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – 
verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska 
lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål 
och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2020 omkring 37 000 
medarbetare och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter. 


