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Arbetsordning för valberedningen i ObsteCare AB (publ) 
 
Arbetsordningen skall årligen genomgås i samband med bolagets årsstämma. 
 
 
1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 
30 september enligt Euroclear Sweden AB fyra största aktieägarna eller ägargrupperna 
(härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i 
bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara 
styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till 
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till 
valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om 
någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver 
inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen 
ska bestå av minst fyra ledamöter. Verkställande direktören eller annan person 
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. 
 
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till 
ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en 
skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till 
dess att ny valberedning utsetts. 
 
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader 
före årsstämman på bolagets hemsida. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka 
personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. 
 
4. Har aktieägare tillkommit bland de fyra största aktieägarna efter att 
valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål 
om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter 
om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare 
som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye 
aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte 
förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska 
offentliggöras omedelbart. 
 
5. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till: 
· val av ordförande vid årsstämman, 
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, 
· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, 
· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt 
· beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall). 
 
6. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammanfattning utifrån 
marknadens krav om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa 
kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras. 
 
7. Valberedningen ska lämna kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens 
förslag till val ska publiceras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen ska vara 
representerad på årsstämman och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels 
valberedningens förslag till beslut. 
 
8. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta 
bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som 
erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 


