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2. Val och arvodering av styrelse och revisor

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, 
strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl 
underbyggda beslut.underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans 
beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för 
nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur denästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de 
utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som 
förekommit i valberedningsarbetet.

2 1 B l t k h lb d i2.1 Bolaget ska ha en valberedning. 

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i 
styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och 

t l l d öten av styrelseledamöterna.

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

2 2 B l tä k t lb d i l d öt ll h2.2 Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur 
ledamöterna ska utses.

Beslutet ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar 
lb d i i d b t ä l tfö t
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valberedningen innan dess arbete är slutfört.



2. Val och arvodering av styrelse och revisor (forts.)

2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. 
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande 
till bolaget och bolagsledningen 3) Verkställande direktören eller annan persontill bolaget och bolagsledningen.3) Verkställande direktören eller annan person 
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. 
Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till 
den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare somden i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som 
samverkar om bolagets förvaltning. 

2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet 
lb d i l d öt St l dfö d llav valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan 

styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. 
Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara 
beroende i förhållande till bolagets större aktieägare 4)beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. 4)

2.5 Bolaget ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på bolagets 
webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om 
ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Om ledamot lämnar 
valberedningen ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot, ska 
motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. 
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På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag 
till valberedningen.



2. Val och arvodering av styrelse och revisor (forts.)

2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där 
styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. 

I l t i till tt k ll l tfä d k lb d i å b l t bb l tI anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats 
lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande 
av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Om avgående 
verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning tillverkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till 
sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. 

På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller 
omval uppgift lämnas om:omval uppgift lämnas om:
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, 
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och 

d fi i ll i t t i b l tandra finansiella instrument i bolaget, 
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, samt
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 

2.7 Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum 
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och 

ti i fö lmotivera sina förslag.


