
 

 

ÅF AB (publ) – Valberedningens arbete och 

förslag inför årsstämman 2016 

1 Valberedningen och dess arbete 
Enligt principer beslutade av årsstämman 2015 består valberedningen av styrelsens ordförande Anders 

Narvinger samt valberedningens ordförande Gösta Lemne, utsedd av Stiftelsen ÅForsk, Annika 

Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Jonathan Schönbäck, utsedd av Handelsbanken Asset 

Management, Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management och Karl Åberg, utsedd av 

Zeres Public Market Fund. 

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har 

valberedningen genomfört intervjuer med var och en av styrelseledamöterna samt tagit del av 

resultatet av en enkätbaserad utvärdering som skett avseende styrelsens arbete. Valberedningen har 

också diskuterat bolagets verksamhet och strategiska utmaningar med den verkställande direktören. 

2 Valberedningens förslag 
Valberedningen får härmed enligt årsstämmans uppdrag och i enlighet med principerna i Svensk kod 

för bolagsstyrning lämna följande förslag till årsstämman för ÅF AB (publ) år 2016. 

2.1 Ordförande årsstämman 

Till ordförande på årsstämman 2016 föreslås styrelsens ordförande Anders Narvinger. 

2.2 Styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta (8) stämmovalda ledamöter utan suppleanter.  

Omval föreslås av nuvarande ledamöterna Marika Fredriksson, Staffan Jufors, Anders Narvinger, Björn 

O. Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. 

2.3 Styrelseordförande 

Valberedningen föreslår Anders Narvinger till styrelseordförande. 

2.4 Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning 

Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning grundar sig på överväganden om vilka 

kvalifikationer som bäst kan tjäna såväl bolagets nuvarande som framtida verksamhet. Därvid har 

branschkunskap och erfarenhet av styrelsearbete i börsnoterade företag funnits vara av stor vikt. Andra 

viktiga faktorer är att styrelsen är sammansatt av ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter 

för att säkra ett dynamiskt och mångfasetterat styrelsearbete.   

Genom kontakterna med styrelseledamöterna och den styrelseenkät som ägt rum har valberedningen 

funnit att styrelsearbetet fungerar mycket väl och att styrelsens nuvarande sammansättning uppfyller 

de kriterier valberedningen lagt vikt vid. Styrelsen deltar aktivt i strategifrågor genom att medverka i 

det analyserande och beredande arbetet. Styrelsens bedömer att den utövar en betryggande 

fortlöpande kontroll av bolagets lönsamhet och finansiella ställning. 

En jämn könsfördelning i styrelsen är ett viktigt mål för valberedningen. Idag utgörs styrelsen av fem 

män och tre kvinnor. Nivån om 40 procent för det minst företrädda könet som Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning eftersträvar ska råda i börsbolagens styrelser år 2020 är därmed nästan uppfylld redan i 

den befintliga styrelsen. Valberedningen anser därför att det saknas behov av att inför årsstämman 

2016 föreslå några ändringar i styrelsens sammansättning för att nå en ännu jämnare könsfördelning.  



 

 

2.5 Styrelseledamöternas beroendeställning 

Björn O Nilsson och Anders Snell har beroendeställning gentemot den röstmässigt största aktieägaren 

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse men har ingen beroendeställning gentemot bolaget eller 

bolagsledningen.  

Ingen av de övriga föreslagna ledamöterna har någon beroendeställning i förhållande till större 

aktieägare i bolaget, bolaget eller bolagsledningen.  

Föreslagen styrelsesammansättning uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning att mer än hälften 

av styrelsens stämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen samt att minst två av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolagets största 

ägare. 

2.6 Styrelsearvoden 

Det föreslås att styrelsearvodet (inklusive arvodet för utskottsarbete) avseende tiden fram till nästa 

årsstämma skall utgå med totalt 2 940 000 kronor.  

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska utgå med 650 000 kronor till styrelseordföranden och 275 

000 kronor till var och en av styrelsens sju övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna arvoden 

för styrelsearbete uppgår därmed till totalt 2 575 000  kronor. Detta innebär en höjning med 155 000 

kronor jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2015. Anledningen till att valberedningen 

föreslår höjningen av arvodena är att bolagets tillväxt innebär en ökad arbetsbörda för ledamöterna 

samt att konkurrenskraftiga arvoden bedöms vara en viktig faktor vid nyrekrytering av ledamöter. 

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och  

med 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. För arbetet i ersättningsutskottet 

föreslås att arvode utgå med 75 000 kronor till ordföranden 45 000 kronor till var och en av de övriga 

två ledamöterna. Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 365 000 kronor och 

är oförändrade jämfört med de nivåer som fastslagits av årsstämman 2015.    

Valberedningen föreslår att, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter 

överenskommelse mellan bolaget och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan bolaget 

medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Det fakturerade 

arvodet skall ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt 

enligt lag. 

2.7 Revisor 

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden fram till slutet av årsstämman 2016 åter utser 

revisionsbolaget Ernst & Young, som avser att utse Hamish Mabon som huvudansvarig, till bolagets 

revisor. 

2.8 Revisionsarvode 

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

2.9 Principer för utseende av valberedning 

Valberedningen föreslår att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade jämfört 

med de som antogs av årsstämman 2015: 

Valberedningen skall bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt 

största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar 

de fem röstmässigt största aktieägarna för deras deltagande i valberedningen. Avstämningen 

skall baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista 

bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista 

bankdagen vid denna tidpunkt. 

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder skall 

offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de fem röstmässigt största 

aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i 



 

 

storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de sju röstmässigt största 

aktieägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre 

representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den 

röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestämts av valberedningen. Valberedningens 

mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, men 

tidigare än två månader före årsstämman, skall valberedningens sammansättning ändras i 

enlighet med principerna ovan om ny ägare framställer önskemål om att delta genom att 

antingen ersätta den röstmässigt minsta ägaren eller genom att utöka valberedningen med 

ytterligare en ledamot. Aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt tre största ägarna 

senare än två månader före årsstämma skall ha rätt att adjungera en representant till 

valberedningen om så önskas. 

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och att 

utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe. 

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: 

 val av stämmoordförande,   

 val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,  

 styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning 

för utskottsarbete,  

 val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt  

 beslut om principer för utseende av valberedning. 

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryterings-

konsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. 

 

 

Stockholm i mars 2016 

Valberedningen i ÅF AB (publ) 


