
 
 

Riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens 

uppdrag 
 

Valberedningen för Cantargia AB (”Bolaget”) föreslår årsstämman den 30 maj 2017 att besluta enligt 

nedan: 

 

Valberedning 

 Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet 

största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2017 som Bolaget erhåller från 

Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet 

närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen, och så vidare. 

Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta 

de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till 

omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge 

den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.  

 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara 

ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 

förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som 

samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte 

utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsen ordförande eller annan 

styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i 

valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.  

 

Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda 

ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras 

senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till 

dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om 

annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. 

 

 Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till 

röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till 

förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största 

aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga 

förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet 

ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett 

ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, 

liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna 

valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall offentliggöras så snart 

sådana skett. 

 

 Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för 

beslut: 

a) förslag till ordförande vid årsstämman; 

b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer; 

c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i 

styrelsens olika utskott; 



 
 

d) förslag till arvode till revisorer; 

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer; 

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; 

g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter. 

 

 Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt skall tillse att 

valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda 

utvärdering av sitt arbete. Sådan information skall lämnas senast under januari månad och 

innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare skall 

vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden. 

 

 Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom 

sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall Bolaget dock 

svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader 

som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen 

bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 


