
 
 
 

 

Förslag till princip för utseende av valberedning 
 
Den sittande valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta 
kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens 
utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2012, som vardera utser en representant att utgöra 
valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.  
 
Dock har en grupp av aktieägare möjlighet att till styrelsens ordförande före 31 augusti 2012 
inkomma med fullmakter och därmed utgöra en ägargrupp. Röstantalet för en sådan 
ägargrupp ska då tas i beaktande vid fastställandet av de fyra röstmässigt största aktieägarna.  
 
En ledamot i valberedningen bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de fyra röstmässigt 
största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa 
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Sammansättningen av 
valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2012.  
 
För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts 
samman ska valberedningen sammansättning också ändras i enlighet därmed om 
valberedningen anser att så är erforderligt.  Ändring i valberedningens sammansättning ska 
omedelbart offentliggöras. 
 
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot 
som representerar den röstmässigt största aktieägaren. 
 
Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande 
av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryterings-
konsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag.  
 
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen 
anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma 
aktieägare som utsett den avgående ledamoten.  
 
Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. 
Valberedningen skall under denna tid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer 
av Svensk kod för bolagsstyrning. 
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