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1. Valberedningens arbete och förslag 

inför årsstämman 2021 

1 Valberedningen och dess arbete 
 
Valberedningen består av valberedningens ordförande Magnus Olofsson, utsedd av 
Stiftelsen ÅForsk, Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management, 
Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder, Monica Åsmyr, utsedd av 

Swedbank Robur Fonder, Niklas Ringby, utsedd av EQT Public Value, samt Anders 
Narvinger, styrelsens ordförande.  
 
Som underlag för sitt arbete har valberedningen intervjuat styrelsens ledamöter samt 

arbetat med två externa rekryteringsfirmor. Vidare har valberedningens ledamöter 

informerat sig om bolagets verksamhet och strategiska utmaningar genom möten 

med bolagets verkställande direktör, samt med revisionsutskottets ordförande som 

särskilt redovisat utskottets arbete och överväganden avseende revisionen av 

bolaget. För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de 

krav som den ställs inför har valberedningen beaktat ledamöternas olika erfarenheter 

samt möjligheter att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs.  

 

Valberedningen har till och med den 22 februari 2021 haft åtta (8) protokollförda 

möten och arbetet har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens 

sammansättning samt att säkerställa kontinuitet och en ordnad och lämplig 

succession. 

2 Valberedningens förslag 
 
Valberedningen får enligt årsstämmans uppdrag lämna följande förslag till 
årsstämman för ÅF Pöyry AB (publ) år 2021. 
 
Ordförande vid årsstämman 
 
Valberedningen föreslår att Tone Myhre-Jensen, advokat och Managing Partner på 
Advokatfirman Cederquist, väljs som ordförande för årsstämman. 
 
Styrelseledamöter 
 
Styrelsen föreslås bestå av åtta (8) stämmovalda ledamöter. 

 
Omval föreslås av de nuvarande ledamöterna Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Joakim 
Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. 
 
Jonas Abrahamsson, Anders Narvinger, Salla Pöyry och Ulf Södergren har avböjt 
omval.  

 
Som nya styrelseledamöter föreslås Tom Erixon, Carina Håkansson och Neil McArthur. 
 
Styrelseordförande 
 

Tom Erixon föreslås som ny ordförande i styrelsen. 
 

Styrelsearvoden 
 
Det föreslås att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbeten) avseende 
tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 5 610 000 kronor. 



 
 
 
 
 

 

 
För arbetet i styrelsen föreslås att arvode ska utgå med 1 750 000 kronor till 
styrelseordföranden (en höjning med 750 000 kronor) och 450 000 kronor till var och 
en av styrelsens övriga stämmovalda styrelseledamöter (en höjning med 50 000 
kronor per ledamot). Föreslagna styrelsearvoden uppgår därmed till totalt 4 900 000 

kronor. Detta innebär totalt en höjning med 700 000 kronor jämfört med vad som 
beslutades vid årsstämman 2020. De höjda arvodena motiveras av bolagets tillväxt 
och behovet av konkurrenskraftiga arvoden.  
 
För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 210 000 kronor till 
ordföranden (en höjning med 35 000 kronor) och med 100 000 kronor till var och en 
av de övriga två ledamöterna (en höjning med 25 000 kronor vardera).  
 
För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvodet ska ligga kvar oförändrat på  
50 000 kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna.  
 
För arbetet i projektutskottet föreslås att arvodet ska ligga kvar oförändrat på 50 000 

kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna.  
 
Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 710 000 kronor. Detta 
innebär en höjning med 85 000 kronor jämfört med vad som beslutades vid 
årsstämman 2020. 
 
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. 
Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2021, för tiden fram till slutet av 

årsstämman 2022, väljer revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisor. KPMG har 
informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt 
kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG väljs som revisor. 
 
Arvode till revisorn 
 
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

3 Information om föreslagna nya 
styrelseledamöter 

 
Tom Erixon, född 1960, är VD och koncernchef för Alfa Laval sedan 2016. Tom var 
dessförinnan VD och koncernchef för Ovako-koncernen sedan 2011. Innan dess var 
han VD för Sandvik Coromant och har haft ett antal ledande befattningar inom 
Sandvik, där han började 2001. Tidigare har Tom arbetat inom Boston Consulting 
Group som Managing Partner och Practice Leader Industrial Goods. Tom är för 
närvarande ordförande i Teknikföretagens styrelse.  
 
Tom Erixon har 0 aktier i ÅF Pöyry AB.* 

 
*Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 31 mars 
2021 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer. 
 
Carina Håkansson, född 1961, är för närvarande ordförande i Stiftelsen ÅForsk 

och styrelseledamot i SCA. Carina är utbildad jägmästare och har lång erfarenhet 

av svensk skogsindustri där hon arbetat i över 30 år, senast som verkställande 

direktör för branchorganisationen Skogsindustrierna under perioden 2013-2020. 

Tidigare har Carina varit VD för Dalakraft under perioden 2009-2013 och VD för 

Stora Enso Skog under perioden 2004-2009. Hon är också styrelseledamot i 

Vasaloppet. 



 
 
 
 
 

 

 

Carina Håkansson har 1 000 aktier i ÅF Pöyry AB.* 
 
*Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 31 mars 
2021 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer. 
 

Neil McArthur, född 1961, är för närvarande senior partner inom Energy divisionen 

för Oliver Wyman. Neil var dessförinnan VD och Ordförande för Executive Board 

på Arcadis N.V. under perioden 2011-2017. Under perioden 1990-2011 var Neil 

Executive Board Member, Senior Vice President och Managing Director Europe för 

Booz & Company och under perioden 1982-1989 arbetade han inom Shell 

International Petroleum Exploration & Production där han hade flera olika Project 

Management roller. 

 

Neil McArthur har 3 334 aktier i ÅF Pöyry AB.* 
 
*Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 31 mars 
2021 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer. 

 

4 Valberedningens motiverade yttrande 
avseende styrelsens sammansättning 

 

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar ÅF Pöyrys 

valberedning följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman, inklusive 

en beskrivning av den mångfaldspolicy som har tillämpats. 

 

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. Valberedningen har arbetat för att stärka styrelsen med ytterligare 

erfarenhet inom infrastruktur samt operativ erfarenhet från internationell industri. 

I detta arbete har valberedningen identifierat Tom Erixon, Carina Håkansson och 

Neil McArthur, tre personer med erfarenheter och expertis inom områden som 

kompletterar de nuvarande styrelseledamöter som föreslås för omval. Genom 

detta kommer styrelsen bestå av en välavvägd balans av kompetenser och 

erfarenheter. 

 

Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans tillför styrelsen 

en bred finansiell och operationell kompetens, samt kunskap om de utmaningar 

och möjligheter som ÅF Pöyry står inför. Tom Erixons erfarenhet av att som 

verkställande direktör leda globala industrikoncerner samt hans erfarenhet från 

konsultbranschen kommer vara till nytta för ÅF Pöyry. Neil McArthur har 

framgångsrik ledarerfarenhet från växande internationell konsultverksamhet 

inom infrastrukturområdet. Carina Håkansson har med sin bakgrund med ledande 

roller inom såväl skogsindustrin som energibranschen en bred kompetens och 

strategisk kapacitet inom flera av ÅF Pöyrys verksamhetsområden.  

 

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning 

som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av mångfald i 

styrelsen, när det gäller kön, ålder, nationalitet, kompetens och erfarenheter. 

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är 

ändamålsenlig vad avser flera dimensioner av mångfald och har en 

sammansättning av kompetens och erfarenhet som överensstämmer med ÅF 



 
 
 
 
 

 

Pöyrys verksamheter. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem 

män, vilket är i linje med den ambitionsnivå om ca 40 procent för det minst 

företrädda könet som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt.  

 

Sammanfattningsvis är det valberedningens uppfattning att den föreslagna 

styrelsesammansättningen innehåller den samlade kompetens och erfarenhet 

som är önskvärd för att hantera bolagets nuvarande och kommande utmaningar.  

 

Styrelseledamöternas beroendeställning 
 
Anders Snell och Carina Håkansson 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. 

 
 

 
Stockholm i april 2021 

Valberedningen ÅF Pöyry AB (publ) 
 

  



 
 
 
 
 

 

2. Information om till omval 

föreslagna styrelseledamöter   

Gunilla Berg 

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet 

Invald: 2017 

Född: 1960  

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm.  

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i 

Atrium Ljungberg AB.  

Arbetslivserfarenhet: CFO, PostNord, Vice VD och CFO för SAS koncernen samt 

Vice VD och CFO för KF koncernen.  

Innehav: 1 000 B-aktier. 

 

 

Henrik Ehrnrooth 

Styrelseledamot 

Invald: 2019  

Född: 1954  

Utbildning: M.Sc. i Forest Economics, Helsingfors Universitet samt B.B.A., 

Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.  

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i 

Otava Group och Climate Leadership Coalition Advisory Board samt 

styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse.  

Arbetslivserfarenhet: VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation 

och Caverion Corporation.  

Innehav: 3 465 996 B-aktier genom Corbis S.A. 

 

 

Joakim Rubin 

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet 

Invald: 2012 

Född: 1960  

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola  

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Partner EQT Public 

Value. Styrelseledamot i Adapteo plc.  

Arbetslivserfarenhet: Partner Zeres Capital, Senior Partner CapMan. Head of 

Corporate Finance och Debt för Handelsbanken Capital Markets.  

Innehav: – 

 

 

Kristina Schauman 

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet 

Invald: 2012  

Född: 1965  

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.  

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: BillerudKorsnäs AB, 

BEWi ASA, Coor Service Management Holding AB, Diaverum AB och Nordic 

Entertainment Group AB.  

Arbetslivserfarenhet: CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket 

AB och Finanschef på Investor AB.  

Innehav: 3 333 B-aktier. 



 
 
 
 
 

 

Anders Snell 

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet 

Invald: 2009  

Född: 1950  

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan  

Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i 

Wibax AB och verkställande ledamot i Stiftelsen ÅForsk.  

Arbetslivserfarenhet: Senior Vice President BillerudKorsnäs, Senior Vice 

President AssiDomän, VD Grycksbo, VD Norrsundet Bruks AB, Ordförande i 

Stiftelsen ÅForsk.  

Innehav: 4 000 B-aktier. 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

3. Styrelsens motiverade yttrande 

enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § 

aktiebolagslagen avseende förslagen 

om vinstutdelning och bemyndigande 

för styrelsen att besluta om återköp 

av egna aktier 

Styrelsen får härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 

22 § aktiebolagslagen.  

 

Styrelsens motivering till att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för 

styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är förenliga med bestämmelserna 

i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande:  

Verksamhetens art, omfattning och risker  
 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna 

årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver 

vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i 

allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.  

Moderbolagets och koncernens ekonomiska 
ställning 
 

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2020 

framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Det framgår också av 

årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, 

avsättningar och skulder. 

  

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive koncernens balanserade vinstmedel 

uppgick per den 31 december 2020 till 9 158 Mkr respektive 4 954 Mkr. Den 

föreslagna vinstutdelningen om 5,00 kronor per aktie utgör 6 procent av 

moderbolagets eget kapital och 6 procent av koncernens eget kapital. Vid samma 

tidpunkt uppgick koncernens soliditet till 43 procent. 

 

Kostnaderna i samband med återköp av 700 681 egna aktier av serie B uppgår till 

cirka 200 Mkr (baserat på stängningskursen för ÅF Pöyrys B-aktie den 28 april 2021 

(286,20 kr)).  

 

Förslagen om vinstutdelning och bemyndigande om återköp av egna aktier 

äventyrar inte fortsatta planerade investeringar. Bolagets ekonomiska ställning är 

sådan att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt förväntas fullgöra sina 

förpliktelser på kort och lång sikt. 



 
 
 
 
 

 

Förslagen om vinstutdelning och 
återköpsbemyndigandets försvarlighet 
 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens 

kännedom, är det styrelsens bedömning att förslagen om vinstutdelning och 

bemyndigande om återköp av egna aktier är försvarliga med hänvisning till de krav 

som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och 

koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 

 
Stockholm i april 2021 

ÅF Pöyry AB (publ) 
Styrelsen 

  



 
 
 
 
 

 

4. Bolagsordningen i föreslagen 

lydelse 

antagen vid årsstämman den 3 juni 2021 

 

§ 1. 
 

Bolagets företagsnamn är AFRY AB, organisationsnummer 556120-6474. Bolaget 

är publikt (publ). 

 

§ 2. 
 

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva 

konsulterande och annan liknande verksamhet på de tekniska, ekonomiska och 

administrativa områdena samt tillhandahålla tjänster inom samma områden, äga 

och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan lös eller fast egendom, samt 

bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 3. 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. Bolagsstämma kan hållas även i 

Solna. 

 

§ 4. 
 

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) 

kronor och högst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor. 

 

§ 5. 
 

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst sjuttio miljoner (70 000 000) och högst 

tvåhundraåttio miljoner (280 000 000). 

 

§ 6. 
 

Bolagets aktier skall utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall 

medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. 

 

Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst tvåhundraåttio miljoner 

(280 000 000) stycken och aktier av serie B till ett antal av högst tvåhundraåttio 

miljoner (280 000 000) stycken. 

 

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B enligt 

följande. Ägare till aktie av serie A äger under perioden januari-februari varje år 

påfordra att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall 

under denna period skriftligen göras hos bolaget. 

 



 
 
 
 
 

 

Därmed skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall 

utan dröjsmål därefter anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd 

när registrering har skett och anteckning i aktieboken eller avstämningsregistret 

har gjorts. 

 

§ 7. 
 

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge 

ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga 

företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 

aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med 

primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 

företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som 

sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 

förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, genom 

lottning. 

 

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge 

ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras 

aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 

förhållande till det antal aktier de förut äger. 

 

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande 

tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt skall inte 

innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall 

nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma 

slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag 

medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära 

någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring 

av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

 

§ 8. 
 

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter, utöver 

de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman. 

 

§ 9. 
 

En (1) eller två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat 

revisionsbolag ska väljas. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den 

årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret 

efter det år då revisorn utsågs. 

 

§ 10. 
 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

§ 11. 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

samt på bolagets hemsida. 

 

Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. 

 

§ 12. 
 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till 

bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte 

vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om 

aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 

 

§ 13. 
 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken 

och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är 

antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket 6-8 nämnda 

lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § 

aktiebolagslagen (2005:551). 

 

§ 14. 
 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin 

rösträtt per post före bolagsstämman. 

 

§ 15. 
 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st. 

aktiebolagslagen (2005:551). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


