
 
 
 

Val av valberedning (punkt 13)  
 
Valberedningen föreslår följande beslut.  

 

Beslöts att processen för utseende av valberedning intill slutet av nästa årsstämma ska vara 

följande: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna 

jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de tre röstmässigt 

största aktieägarna om deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på 

Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti, 

och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna 

tidpunkt. 

 

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska 

offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största 

aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i 

storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt största 

ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. 

Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största 

aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen. Valberedningens mandatperiod 

sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.  

 

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan och att utse ny 

ledamot i valberedningen i dennes ställe. 

 

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 

för beslut:  

 

(a) förslag till styrelse;  

(b) förslag till styrelseordförande;  

(c) förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av 

styrelseledamöterna;  

(d) arvode för Bolagets revisorer;  

(e) val av revisorer;  

(f) förslag till ordförande på årsstämman; samt 

(g) förslag till regler - inkl. process för utseende av valberedning - för valberedning inför nästa 

årsstämma.  

 

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på 

valberedningen. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa 

konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra 

sitt uppdrag.  

_______________________________ 

Stockholm i mars 2016 

Valberedningen för Nordnet AB (publ) 


