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Motiverat yttrande beträffande valberedningens 
förslag till styrelse inför årsstämman 2020 

 
 
Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare 

har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. I fråga om 

styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som 

föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när 

det gäller val av styrelse. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och 

kompetens, har diskuterats. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning 

och kontroll och den utveckling som skett på kapitalmarknaden, samt de krav som dessa faktorer ställer på 

styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen 

och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 50 procent av styrelsen utgörs av kvinnor. 

Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete ytterligare utvärdera styrelsesammansättningen ur ett 

könsfördelnings- och mångfaldsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare. Valberedningen har fått en positiv 

bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl. 

Kompetensen och mångfalden är god men utrymme finns för att öka styrelsen med en ledamot. 

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av följande fem ledamöter: Sven Hagströmer, Hans 

Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. För att ytterligare främja mångfalden och 

kompetensen föreslår valberedningen nyval av Hélène Barnekow. 

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande.  

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga 

ledamöter utom Sven Hagströmer är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till 

styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. 
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