
 

 

Valberedningens förslag till beslut om val av ordförande vid stämman, antal 

styrelseledamöter och suppleanter, arvoden åt styrelse, utskott och revisor, val 

av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om riktlinjer för att utse 

ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen (punkt 1, 8–11) 

Valberedningen i Vestum AB (publ), org.nr. 556578-2496 (”Bolaget”) bestående av Conny 

Ryk (RYK GROUP AB), tillika ordförande i valberedningen, Anders Rosenqvist (Rosenqvist 

Gruppen AB) och Per Åhlgren (GoMobile nu Aktiebolag) föreslår att årsstämman beslutar 

om följande.  

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Per Åhlgren, eller den som valberedningen 

utser vid hans förhinder, till ordförande vid stämman. 

Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) 

utan suppleanter. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse, utskott och revisor 

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå 

med totalt 1 500 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i Bolaget 

ska erhålla 250 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor.  

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet för tiden intill nästa årsstämma 

ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var 

och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt att arvode till 

ersättningsutskottet för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 50 000 kronor till 

ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga 

ledamöterna i ersättningsutskottet. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning. 

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

Valberedningen föreslår omval av Johan Heijbel, Johannes Lien, Helena Fagraeus 

Lundström, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist och Per Åhlgren som styrelseledamöter, för en 

mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår 

valberedningen omval av Per Åhlgren som ordförande i styrelsen. 

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på Bolagets 

webbplats www.vestum.se. 

http://www.vestum.se/
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Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram 

till slutet av nästa årsstämma 2023. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Niklas 

Renström. 

Punkt 11 – Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för 

valberedningen 

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för att utse ledamöter i 

valberedningen samt instruktion för valberedningen, att gälla till dess annan instruktion 

antas. 

Riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen 

Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största 

aktieägarna (eller grupp av aktieägare) enligt den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken per den sista bankdagen i september. Om någon av dessa aktieägare väljer att 

avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. 

Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första 

sammanträde.  

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. Om mer 

än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i 

förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot 

som är utsedd av den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan 

styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.  

Om en aktieägare (eller grupp av aktieägare) som utsett ledamot i valberedningen under 

mandatperioden minskar sitt aktieinnehav i Bolaget så att denne aktieägare inte längre är 

en av de största aktieägarna, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare (eller grupp av 

aktieägare) ställa sin plats till förfogande och den aktieägare (eller grupp av aktieägare) 

som står näst i tur i röstmässig storleksordning ska ges möjlighet att utse en ledamot. Om 

endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än 

tre månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens 

sammansättning, om inte särskilda skäl föreligger. Om en ledamot lämnar valberedningen 

innan valberedningens arbete har slutförts ska den aktieägare (eller grupp av aktieägare) 
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som utsett ledamoten ha rätt att utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens 

sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. 

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före 

årsstämman. 

Instruktion för valberedningen 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till a) årsstämmans 

ordförande, b) styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, c) val av 

styrelseledamöter, d) val av styrelseordförande, e) val av revisor och revisorarvode, f) i 

förekommande fall, förändringar i riktlinjer för utseende av och instruktionen för 

valberedningen, samt g) annat som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en 

valberedning. 

I sin utvärdering av styrelsens arbete, och i sina förslag, ska valberedningen beakta att 

styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning. De bolagsstämmovalda ledamöterna 

ska gemensamt uppvisa mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och 

bakgrund. 

Ersättning ska inte utgå till ledamöter av valberedningen. Bolaget ska ersätta skäliga 

kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Valberedningens mandattid upphör när sammansättningen av en ny valberedning har 

offentliggjorts. 

_________________ 

Stockholm i april 2022 

Vestum AB (publ) 

Valberedningen 

 

 


