
  

 

Arjo AB (publ) 

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion 
för valberedningen 

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största 

aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden 

AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. 

Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt 

största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare 

oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. 

Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i 

valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i 

valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna 

(dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). 

Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens 

ordförande med eventuellt tillägg för en representant av de mindre aktieägarna enligt ovan. 

Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i 

valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda 

av den eller dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit 

bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Om 

väsentlig förändring skett i ägarförhållandena beträffande den av de mindre aktieägarna som utsett 

en representant, ska – om valberedningen bedömer så lämpligt - annan mindre aktieägare 

kontaktas och denne äga rätt att utse en representant alternativt valberedningens arbete fortsätta 

utan ny representant för de mindre aktieägarna. 

Vid utseende av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska 

utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot beakta den befintliga valberedningens 

sammansättning.  

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner 

det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om 

denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt 

står näst i tur, eller om det är ledamot som representerar de mindre aktieägarna som lämnar 

valberedningen ska ersättare hämtas från samme aktieägare eller annan mindre aktieägare. 

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före 

stämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.  



Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning 

offentliggjorts. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den 

röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess 

första sammanträde.  

Valberedningen ska beakta de krav som aktiebolagslagen och Svensk kod för Bolagsstyrning 

uppställer för dess arbete och förslag. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, 

antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga stämmovalda ledamöter i 

styrelsen, antal revisorer, revisor(er), styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och 

övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella 

förändringar i förslag till principer för valberedning inför årsstämma. 

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra 

sina uppgifter. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en 

ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Valberedningen 

är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas 

om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens 

beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika 

röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Vid valberedningens 

sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande 

och den ledamot som valberedningen utser. 

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader 

för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen har rätt att belasta bolaget med 

skäliga kostnader, exempelvis rekryteringskostnader, om det bedöms erforderligt för att få ett 

lämpligt urval av kandidater till styrelsen. 

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter 

och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av 

särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget. 

Denna instruktion ska gälla tills vidare. 

 

 

 


