Valberedningens förslag
Stämmoordförande: Eddie Juhlin
Antal styrelseledamöter: Åtta ledamöter
Styrelseledamöter: Omval av Mats Johanson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Anders Moberg,
Anders Pettersson, nyval av Mia Alholm, Trond Gunnar Christensen och Finn Følling.
Styrelseordförande: Omval av Mats Johansson
Revisor: Omval av Deloitte som upplyst att Per-Arne Pettersson kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Arvode: 300 000 kronor till styrelseordförande, 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
50 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet, 15 000 kronor vardera till
övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt enligt godkänd räkning till revisor.
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30
september 2019 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en
ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls
från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt
kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska
därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra
ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande
som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om
vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock
senast sex månader innan årsstämman 2020. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före
oktober månads utgång.
Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt
största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.
Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts,
upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i
bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är
representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av
aktieägaren.
Valberedningen ska inför årsstämman 2020 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter,
styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden
samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.
Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för
skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns
lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen

