
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Valberedningens förslag om inrättande av valberedning 
inför 2011 års årsstämma 
 
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2011 års 
årsstämma skall utses enligt följande.  
 
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat 
sätt kända aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2010 och be dem utse en ledamot 
vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde 
störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren osv. De sålunda utsedda 
ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra 
valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens 
ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Valberedningen 
skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och skall lämna 
förslag till process för utseende av ny valberedning.  
 
Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av 
sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som 
aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses 
av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände 
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i 
valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan 
valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, 
ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras 
innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i 
sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.  
 
Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny 
valberedning har tillträtt. 
 
Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall 
bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att 
underrätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga 
kostnader, t ex för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att  
kunna fullgöra valberedningens uppdrag.  
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