
 

 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN OM INSTRUKTION 

FÖR VALBEREDNINGEN I AHLSELL AB 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktion för valberedningen enligt följande: 

a) Ahlsell ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter som utses av de fyra största ak-

tieägarna i bolaget som önskar delta i valberedningsarbetet. Utöver dessa fyra ledamöter ska 

styrelseordföranden vara adjungerad ledamot till valberedningen. 

 

b) Valberedningen ska konstitueras enligt punkt a) på basis av aktieägarstatistik från Euroclear 

Sweden AB, eller annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahålls bolaget, per den sista 

bankdagen i augusti året före årsstämman.  

 

c) Styrelseordföranden ska, så snart information finns tillgänglig gällande de ägandeförhållanden 

som nämnts ovan, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i 

bolaget vilka har rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om tillfrågad aktieägare inte 

kan nås med rimlig insats eller inom skälig tid uttrycker önskemål om att delta i valberednings-

arbetet övergår rätten att utse sådan ledamot till närmast följande största aktieägare att inom 

skälig tid utse en ledamot. 

 

d) Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader innan årsstämman. Nam-

net på den aktieägare som utsett en ledamot ska offentliggöras. Valberedningens mandattid är 

från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning 

offentliggörs. 

 

e) Valberedningen ska utse en ordförande för valberedningen. Ordföranden ska inte vara ledamot 

i bolagets styrelse. Valberedningen är beslutför om fler än hälften av det totala antalet ledamöter 

i valberedningen är närvarande. 

 

f) I det fall en eller flera av aktieägarna som utsett valberedningens ledamöter upphör att vara 

bland de fyra aktieägare som kontrollerar flest antal röster i bolaget tidigare än två månader före 

årsstämman så ska den ledamot eller de ledamöterna som utsetts av nämnda aktieägare på 

begäran, framställd till valberedningens ordförande från sådan ny aktieägare som istället är 

bland de fyra största aktieägarna, lämna sitt uppdrag i valberedningen och sådan ny större 

aktieägare ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen.  

 

g) En aktieägare som blivit en av de fyra största aktieägarna senare än två månader före årsstäm-

man ska, istället för att ha rätt att utse en ledamot till valberedningen, ha rätt att utse en repre-

sentant som ska bli adjungerad ledamot till valberedningen. 

 

h) Lämnar ledamot valberedningen av annan anledning än punkt f) innan arbetet är slutfört ska 

ersättare utses av samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten. Ändringar i sam-

mansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart ändringarna blivit genomförda. 

 

i) Valberedningens uppgift är att lämna förslag till styrelseordförande, övriga bolagsstämmovalda 

styrelseledamöter, stämmoordförande och bolagets revisor samt lämna förslag till arvoden och 

annan ersättning till styrelseledamöterna och revisorn och eventuella förändringar i instrukt-

ionen för valberedningen. Valberedningen ska utföra sina skyldigheter i enlighet med Svensk 

kod för bolagsstyrning och särskilt sträva efter att uppnå en lämplig sammansättning i styrelsen 

präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompe-

tens, erfarenhet och bakgrund. 



 

 

 

 

j) Valberedningen ska vidarebefordra sådan information till Ahlsell som Ahlsell behöver för att 

kunna fullgöra sin informationsskyldighet. Ahlsell ska på begäran av valberedningen tillhanda-

hålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen i syfte att underlätta valbe-

redningens arbete och vid behov ska Ahlsell även svara för skäliga kostnader för externa kon-

sulter eller liknande som valberedningen bedömer är nödvändiga för att valberedningen ska 

kunna fullgöra sitt uppdrag. 
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Stockholm i mars 2018 

Ahlsell AB (publ) 

Valberedningen  

 

 


