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Punkten 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning 

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av 

valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av 

valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet 

av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst 

en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av 

valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största 

aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. 

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s 

aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre 

största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. 

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som 

röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan 

styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. 

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska 

nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens 

mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.  

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, 

dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn 

anges. 

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en 

av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att 

utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens 

sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett 

representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny 

representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras 

omedelbart. 

 


