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Punkt 17 – Beslut om utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att fram till dess stämman beslutar annat, en valberedning ska utses av de per den
30 september fyra största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
jämte styrelseordföranden. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en
grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii)
offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom
samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står
näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot till
valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en
valberedning om minst fem ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fem
ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande
fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om fyra ledamöter (inklusive
ordföranden) har uppnåtts. Med begreppet ”de största aktieägarna” nedan avses så många av de största
ägarna som styrelseordföranden kontaktat för att erhålla en valberedning enligt den process som just
beskrivits.
Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamot och utse en ny.
Om aktieägare som har utsett en ledamot inte längre tillhör de största ägarna vid en tidpunkt mer än två
månader före årsstämma ska ledamoten utsedd av sådan aktieägare frånträda sitt uppdrag och en ny
ledamot utses av den nya aktieägare som då tillhör de största aktieägarna. Aktieägare som tillkommit bland
de fyra största ägarna senare än två månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha
rätt att adjungera en person till valberedningen.
Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget mer än två månader före årsstämma ska samma
aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte
längre är bland de största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Sker det senare än två månader före
årsstämma, ska den avträdande ledamoten ersättas endast om valberedningen anser att det är nödvändigt.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Ordförande i valberedningen
ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största
aktieägaren.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Bolaget tillhandahåller sekreterare till valberedningen. Bolaget kan svara för skäliga kostnader förenade
med valberedningens uppdrag, dock ej arvode till valberedningens ledamöter.
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