
ÅF AB (publ) – Valberedningens arbete och 

förslag inför årsstämman 2018 

1 Valberedningen och dess arbete 
Enligt principer beslutade av årsstämman 2017 består valberedningen av valberedningens ordförande 

Magnus Olofsson, utsedd av Stiftelsen ÅForsk, styrelsens ordförande Anders Narvinger, Jonathan 

Schönbäck, utsedd av Handelsbanken Asset Management, Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment 

Management, Rickard Wilson, utsedd av Zeres Public Market Fund och Monica Åsmyr, utsedd av 

Swedbank Robur Fonder. 

Som underlag för sitt arbete har valberedningen genomfört intervjuer med styrelseledamöter. Vidare 

har Valberedningens ledamöter informerat sig om bolagets verksamhet och strategiska utmaningar 

genom att träffat bolagets verkställande direktör, samt informerats av revisionsutskottets ordförande 

som särskilt redovisat utskottets arbete och överväganden avseende revisionen av bolaget. 

Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden. 

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

bolagsstyrning lämna följande förslag till årsstämman för ÅF AB (publ) år 2018. 

Ordförande årsstämman 

Till ordförande på årsstämman 2018 föreslås styrelsens ordförande Anders Narvinger. 

Styrelseledamöter 

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

Omval föreslås av nuvarande ledamöterna Anders Narvinger, Gunilla Berg, Maud Olofsson,                 

Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. 

Staffan Jufors och Björn O. Nilsson har avböjt omval. 

Som nya styrelseledamöter föreslås Jonas Abrahamsson och Ulf Södergren.  

Jonas Abrahamsson är född 1967. Han har civilekonomexamen från Lunds universitet. Idag är Jonas 

Abrahamsson verksam som VD och koncernchef för Swedavia. Han var dessförinnan verksam inom 

E.ON, senast som koncernchef för E.ON Sverige under perioden 2010-2016. Jonas Abrahamsson är 

ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och även styrelseledamot i Almega Tjänsteförbunden.  

Jonas Abrahamsson har inget aktieinnehav i ÅF.* 

Ulf Södergren är född 1953. Han har civilingenjörsexamen från KTH och civilekonomexamen från 

Stockholms universitet. Idag är Ulf Södergren Executive Vice President och Chief Technology Officer i 

Assa Abloy. Han är även styrelseledamot i Mantex AB. 

Ulf Södergren har inget aktieinnehav i ÅF.* 

* Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 3 mars 2018 och omfattar innehav 

av närstående fysiska eller juridiska personer. 

Styrelseordförande 

Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger som styrelseordförande. 

 

 

 



Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning 

Vid utarbetande av förslaget till styrelsens sammansättning har Valberedningen tillämpat kravet i Svensk 

kod för bolagsstyrning 4.1 om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen. 

Valberedningen har vid utformningen av sitt förslag beaktat de utmaningar som bolaget har och kan 

komma att möta. Dessa överväganden har legat till grund för bedömningen av vad som krävs avseende 

styrelsens kompetens och erfarenhet, liksom beträffande mångfald. Styrelseledamöternas möjligheter 

att engagera sig i styrelsearbetet har varit en faktor i Valberedningens överväganden. 

Som underlag för sitt arbete har valberedningen intervjuat ledamöter av styrelsen om dess arbete, samt 

tagit del av VD:s redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har funnit 

att styrelsearbetet är väl fungerande. Styrelsen är aktiv i strategi- och hållbarhetsfrågor samt medverkar 

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

fortlöpande kontroll av bolagets lönsamhet och finansiella ställning.  

Förslaget avseende styrelsens sammansättning grundar sig på överväganden om vilka kvalifikationer 

som bäst kan tjäna såväl bolagets nuvarande som framtida verksamhet. Branschkunskap och erfarenhet 

av styrelsearbete i börsnoterade företag har bedömts som särskilt viktigt. Att ledamöterna har olika 

kompetenser och erfarenheter är också av väsentlig betydelse. Genom de föreslagna nya ledamöterna, 

Jonas Abrahamsson och Ulf Södergren, tillförs styrelsen ytterligare kompetens, särskilt inom de för 

företagets utveckling mycket viktiga områdena energi respektive digitalisering.  

Valberedningen ser en jämn könsfördelning i styrelsen som en väsentlig fråga. Förslaget innebär att 

styrelsen består av tre kvinnor och fem män. 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 uppnådd. Det är dock angeläget att framtida valberedningar fortsatt har frågan i fokus. 

Sammanfattningsvis är det Valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsesammansättningen 

innehåller den kompetens och erfarenhet som är önskvärd för att hantera bolagets nuvarande och 

kommande utmaningar. Valberedningen bedömer att förslaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning, 

vars regel 4.1 ÅF tillämpar som mångfaldspolicy för styrelsen. 

Styrelseledamöternas beroendeställning 

Anders Snell har beroendeställning gentemot den röstmässigt största aktieägaren, Stiftelsen ÅForsk, 

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 om 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. 

Styrelsearvoden 

Det föreslås att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbeten) avseende tiden fram till nästa 

årsstämma ska utgå med totalt 3 695 000 kronor.   

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska utgå med 810 000 kronor till styrelseordföranden och 

350 000 kronor till var och en av styrelsens sju övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna 

styrelsearvoden uppgår därmed till totalt 3 260 000 kronor. Detta innebär en höjning med 365 000 

kronor jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2017. 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 150 000 kronor till ordföranden och  

med 60 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås 

att arvode oförändrat med tidigare år ska 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 

435 000 kronor. 



Revisor 

Styrelsens revisionsutskott genomförde inför årsstämman 2017 ett upphandlingsförfarande avseende 

revisionen och KPMG valdes då till revisionsfirma. Revisionsutskottet har meddelat att utskottet förordar 

omval av KPMG för 2018. Valberedningen föreslår därför årsstämman 2018 att för tiden fram till slutet 

av årsstämman 2019 utse revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisor. 

Revisionsarvode 

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Principer för utseende av valberedning 

Valberedningen föreslår att principerna för utseende av valberedning ska vara följande och gälla 

oförändrade till dess bolagsstämma beslutar att ändra dem: 

Valberedningen ska 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 ska 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 ska 

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

aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska 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, ska 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 ska 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 ska 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 ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis 

rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt 

uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. 

 

 

Stockholm i mars 2018 

Valberedningen ÅF AB (publ) 


