
 

 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande princip för utseende av valberedning jämte instruktion 
för valberedningen. 

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter 
ska utses av de per utgången av maj månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av 
Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information 
som har tillkommit bolaget. För det fall styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, utgör en av de fem största 
aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen. 

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast 
följande är den störste aktieägaren. 

Valberedningens ordförande ska, om inte valberedningen beslutar om annat, utses av den vid tidpunkten för 
valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller 
annan styrelseledamot. 

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre 
månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av 
den aktieägare som då tillhör de fem största aktieägarna. 

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att 
utse en ny ledamot. 

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. 

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på 
bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart. 

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande 
direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Minst en ledamot 
ska vara oberoende i förhållande till den 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. 
Styrelsens 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.  

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen med undantag för skäliga utlägg som ska ersättas av 
bolaget.  

Valberedningen ska kvarstå oförändrad till dess ny valberedning nominerats om inte 

i. en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, 
varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens 
ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i 
valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd, 
 

ii. styrelseordföranden, om denne är ledamot av valberedningen, önskar avgå i förtid, varvid en sådan 
begäran ska skickas till valberedningens ordförande och mottagandet ska innebära att begäran har 
blivit verkställd,  

 
iii. ägarförändringar i bolaget som inträffar före den 1 juli och som medför att en nominerande 

aktieägare inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna som fått nominera en ledamot till 
valberedningen ska ställa sin plats till förfogande, eller  

 
iv. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till 

aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla 
ägarbilden i CELLINK AB.  

Ny större aktieägare ska ha rätt att, med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken och annan tillförlitlig 
information som har tillkommit bolaget, nominera ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska 
omedelbart offentliggöras. 

Valberedningen uppgifter består av följande:  

•  att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,  

•  att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,  

•  att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,  



 

•  att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga 

ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor,  

•  att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande på årsstämman, samt  

•  att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning 

och instruktion för valberedningen. 

 


