
Valberedningens förslag till instruktion för valberedning 
 
Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer följande instruktion för valberedning, 
att gälla till dess en ny instruktion antas av bolagsstämman. 
 
 Styrelsens ordförande ska efter utgången av tredje kvartalet varje år sammankalla de tre 

aktieägare i bolaget som enligt aktieboken, som förs av Euroclear Sweden AB, per den 
31 augusti samma år innehade störst aktieinnehav. Dessa tre aktieägare har rätt att utse 
en ledamot var till valberedningen. Om aktieägare avstår rätten att utse en ledamot till 
valberedningen ska styrelsens ordförande bereda den aktieägare som därefter är den 
största aktieägare i bolaget, möjlighet att utse en ledamot. Maximalt en av ledamöterna i 
valberedningen får samtidigt vara styrelseledamot. Valberedningen utser sin ordförande 
inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara 
valberedningens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt uppgift om 
vilken aktieägare som har utsett respektive ledamot ska offentliggöras så snart 
valberedningens ledamöter har utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har blivit 
utsedd. 

 
 Om en aktieägare, efter att valberedningen har konstituerats, inte längre tillhör en av de 

tre största aktieägarna ska – om valberedningen bedömer att så är erforderligt – den 
ledamot som representerar den aktieägaren ställa sin plats till förfogande och i stället 
ska den aktieägare som då är en av de tre största aktieägarna erbjudas möjlighet att 
utse en ledamot till valberedningen. Aktieägare som har utsett ledamot till 
valberedningen har rätt att, innan valberedningens uppdrag har fullgjorts, utse annan 
ledamot att ersätta den ursprungligt utsedde ledamoten. Förändringar i valberedningen 
ska alltid offentliggöras. 

 
 Valberedningen har rätt att, om så bedöms lämpligt, adjungera ledamot som utses av 

aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats har kommit att ingå bland de 
aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget. Sådan adjungerad ledamot 
deltar ej i valberedningens beslut. 

 
 Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag om följande: 
 
 - Ordförande vid bolagsstämma 
 - Val av styrelseordförande och övriga ledamöter av bolagets styrelse 
 -  Val av revisor 
 - Arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt 

till bolagets revisor  
 - Eventuell ersättning för utskottsarbete 
 - Eventuell ny instruktion för valberedning 
  

 



Valberedningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 
enligt dess vid var tid gällande lydelse. 

 
Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska inte ha rätt att 
ådra bolaget kostnader för sitt arbete. 
 

 


