
 

 

 

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN SAMT VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE 

KRING FÖRSLAGET TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

 

Bakgrund 

Inför årsstämman 2018 har Ahlsell AB:s valberedning bestått av ordförande Tomas Ekman (Keravel 

S.à.r.l., ett bolag som indirekt ägs av CVC European Equity Fund V och CVC European Equity Tandem 

Fund), Peter Guve (AMF Försäkring), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring) och Helen Fasth Gill-

stedt (Handelsbanken Fonder) samt styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, som adjungerad leda-

mot.  

Valberedningen konstituerades i enlighet med den av bolagsstämman antagna instruktionen baserat på 

ägarförhållandena i Ahlsell per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, d v s den 31 au-

gusti 2017. Ägarna som utsett ledamöter till valberedningen innehade cirka 49 procent av rösterna i 

Ahlsell per den 31 augusti 2017. 

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt 

instruktioner på Ahlsells hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit. 

Redogörelse för valberedningens arbete 

Valberedningen har sammanträtt sju gånger inför årsstämman 2018. I anslutning till sammanträden och 

under tiden däremellan har valberedningen kommunicerat med och träffat möjliga kandidater. Som un-

derlag för valberedningens arbete och beslut har styrelseordföranden översiktligt presenterat bolagets 

verksamhet samt arbetet i styrelsen under det gångna året. Valberedningens ledamöter (med undantag 

för styrelsens ordförande som adjungerad ledamot) har även genomfört enskilda intervjuer med några 

styrelseledamöter och har fått bolagets verksamhet presenterad för sig av bolagets VD. Valberedningen 

har vidare tagit del av resultatet av den styrelseutvärdering som styrelsen har utfört. Därigenom har 

valberedningen kunnat dra slutsatsen att styrelseutvärderingen stöder den bild som de individuella sty-

relseledamöterna förmedlat i enskilda intervjuer. En bedömning har även gjorts av varje styrelseleda-

mots möjlighet att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess 

ägares intressen. 

Valberedningen har i sitt arbete bedömt den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning samt de 

krav som Ahlsells verksamhet, utvecklingsskede och strategiska plan förväntas ställa på styrelsen. Som 

tidigare offentliggjorts har styrelseledamoten Charlotta Sund meddelat att hon avböjer omval inför års-

stämman 2018 på grund av operativt uppdrag som inte är förenligt med styrelseuppdrag i Ahlsell. Mot 

bakgrund av Ahlsells strategi har valberedningen sökt en ersättare med huvudsakligen detaljistbakgrund 

som arbetat aktivt med digitaliseringsfrågor i bolag med verksamhet liknande den i Ahlsell. 

Förslag till styrelsens arvode har beslutats efter en bedömning av styrelsearbetets omfattning samt efter 

en jämförelse med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och komplexitet. 

Valberedningens förslag till instruktion för valberedningen grundar sig i huvudsak på den år 2017 fast-

ställda instruktionen för valberedningen, om än med vissa justeringar. 

Valberedningens förslag till styrelse 

Valberedningen föreslår att styrelsen till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av nio ordinarie 

ledamöter utan suppleanter. 



 

 

 

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: 

Kenneth Bengtsson (ordförande sedan 2012) 

Peter Törnquist (vice ordförande sedan 2012) 

Johan Nilsson (ledamot, VD och koncernchef sedan 2015) 

Magdalena Gerger (ledamot sedan 2016) 

Satu Huber (ledamot sedan 2016) 

Gustaf Martin-Löf (ledamot sedan 2012) 

Terje Venold (ledamot sedan 2014) 

Søren Vestergaard-Poulsen (ledamot sedan 2012) 

Valberedningen föreslår nyval av Susanne Ehnbåge, född 1979. Susanne Ehnbåge är f n VD för NetOn-

Net Group och har verkat i NetOnNet-koncernen sedan år 2003, bl a som VD för SIBA och COO för 

NetOnNet, men tillträder i augusti 2018 som VD för Lindex. Susanne Ehnbåge har även erfarenhet från 

styrelsearbete i Mio och är föreslagen som styrelseledamot i HiQ. 

Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som ordförande och Peter Törnquist som vice 

ordförande. 

Den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Kenneth Bengtsson, Magdalena Ger-

ger, Satu Huber, Terje Venold och Susanne Ehnbåge anses oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Peter Törnquist, Gustaf Martin-Löf och Søren 

Vestergaard-Poulsen anses beroende i förhållande till bolagets största aktieägare Keravel S.à.r.l (ett 

bolag som indirekt ägs av CVC European Equity Fund V och CVC European Equity Tandem Fund) men 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Johan Nilsson anses beroende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen, men oberoende i förhållande till större aktieägare. 

Motivering beträffande förslaget till styrelse 

Nuvarande ledamöter har visat ett stort engagemang i sitt uppdrag och närvaron på styrelsemöten har 

varit hög. Styrelseutvärderingen bekräftar att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Valberedningen 

har dock noterat ett behov av att bygga vidare på styrelsens kompetens inom digitalisering, som är en 

viktig fråga för Ahlsell, och har därvid utvärderat olika kandidater, inte minst med anledning av att Char-

lotta Sund har meddelat att hon avböjer omval. 

Baserat på ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman 

och med undantag för Charlotta Sund som enligt ovan avböjt omval, omväljs samt kompletteras med 

nyval av en ledamot: Susanne Ehnbåge, som f n är VD för NetOnNet Group men som i augusti 2018 

tillträder som VD för Lindex. Susanne Ehnbåge bedöms tillföra den kompetens inom framförallt digitali-

sering och e-handel i detaljistbranschen som valberedningen bedömer att styrelsen bör kompletteras 

med. 

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen som helhet står för kontinuitet och vidare har den 

kunskap och erfarenhet inom finansiella och operationella frågor som behövs för att driva Ahlsell framåt 

inom de marknader som Ahlsell verkar på. 

Som mångfaldspolicy har valberedningen för sitt arbete tillämpat Regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyr-

ning och har därvid eftersträvat en ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende 



 

 

 

föreslagna styrelseledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att den fö-

reslagna sammansättningen av styrelsen har den vidd, erfarenhet och kompetens som är relevant för 

bolagets inriktning. Beträffande könsfördelning är tre kvinnor och sex män av de föreslagna styrelsele-

damöterna. Andelen kvinnor är därmed 33 procent. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig 

och uppmanar framtida valberedningar att fortsatt arbeta aktivt i frågan.  

Valberedningens förslag till arvoden till styrelsen 

Valberedningen föreslår arvoden per styrelseledamot innebärande följande: 

1.050.000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 1.000.000 kronor); 

615.000 kronor till styrelsens vice ordförande (tidigare 600.000 kronor); och 

410.000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (tidigare 400.000 kronor). 

Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 4.125.000 kronor (tidigare 4.000.000 kronor). 

Valberedningen föreslår härutöver att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen 

utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, med 150.000 kronor till ordförande för utskottet och 100.000 

kronor till ledamot, respektive till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersätt-

ningsutskott, med 100.000 kronor till ordförande i utskottet och 50.000 kronor till ledamot. Arvodet för 

utskottsarbete är oförändrat från föregående år. 

Valberedningens förslag till revisor och arvode till revisorerna 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av KPMG AB som 

bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat att för det fall KPMG väljs 

kommer Joakim Thilstedt att utses till huvudansvarig revisor. 

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2018 

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid årsstäm-

man. 

___________________________________ 

Stockholm i mars 2018 

Ahlsell AB (publ) 

Valberedningen 

 

 


