Bilaga 8.

Valberedningens förslag till valberedningsförfarande
Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för bildande av ny valberedning inför
årsstämman 2019.
Styrelsens ordförande ska senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de då tre
största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen.
Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot
till valberedningen. Namnen på ledamöterna av valberedningen samt vem de utsetts av
ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma.
Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i
nomineringsfrågor. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Till ordförande i
valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Om någon av de större aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar sina
aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts ska ledamot av valberedningen,
vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av ledamot
att utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra
aktieägare som är representerade i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot till
valberedningen har rätt att, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, utse annan
ledamot att ersätta den ursprungligt utsedde. Valberedningen har rätt att, om så bedöms
lämpligt, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen
konstituerats 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 till:
-

Ordförande vid årsstämma.
Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till 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
Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

