Punkt 11 – Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av valberedning och principer för
utseende av valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta valberedning inför nästa årsstämma, samt om
riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning i enlighet med följande:
Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende följande frågor:
(i)
val av ordförande vid stämman;
(ii)
fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
(iii)
fastställande av arvode till styrelsen och revisorn;
(iv)
val av styrelse och revisor; samt
(v)
beslut om principer för utseende av valberedning.
Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna
(inkluderande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) (”Största Ägarna”) i bolaget
per den 30 september året före det år då årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear
Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största
Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls ta kontakt med de Största
Ägarna i bolaget och erbjuda dessa att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av dessa
avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse
ledamot till valberedningen, och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.
Verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska
sammankalla till valberedningens första sammanträde. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara
oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen. Om mer än
en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets
större aktieägare.
Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av
förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav, vid en
tidpunkt mer än två månader före årsstämman, inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot
som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av
den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett
ledamot i valberedningen.
Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag
slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt
ovan angivna principer.
Information om namnen på valberedningens ledamöter ska lämnas på bolagets webbplats senast sex
månader före årsstämman. Om ledamot har utsetts av en viss ägare ska även namnet på ägaren anges.
Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas, och utses ny ledamot ska
motsvarande information om den ledamoten lämnas.
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