
 
 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERING BETRÄFFANDE 
FÖRSLAGET TILL STYRELSE I ROTTNEROS AB 

 
Valberedningens sammansättning 
 
Rottneros ABs valberedning inför årsstämman 2014 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som 
beslutades av årsstämman 2013 och utgörs av Olle Grundberg (Arctic Paper S.A), Peter 
Gyllenhammar (Bronsstädet AB) och Rune Ingvarsson (styrelseordförande i Rottneros AB). 
 
Valberedningen representerar tillsammans cirka 62 procent av antalet aktier och röster i bolaget. 
 
Valberedningens förslag 
 
Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2014. Punktnumreringen nedan avser 
dagordningen för årsstämman. 
 
Punkt 2 - Ordförande vid årsstämman 
Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning utses till ordförande vid årsstämman. 
 
Punkt 13 - Antalet styrelseledamöter liksom antalet revisorer 
Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra. 
 
Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.  
 
Punkt 14 - Arvoden till styrelse och revisor 
Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå 
med följande belopp: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga 
styrelseledamöter samt därutöver inget arvode för utskottsarbete. Till arbetstagarrepresentanterna ska 
utgå ett inläsningsarvode om 25 000 kronor per person.  
 
Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.  
 
Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte 
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under 
förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget. 
 
Punkt 15 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Roger Asserståhl, Rune Ingvarsson och Per 
Lundeen samt nyval av Per Skoglund som styrelseledamot. 
 
Per Skoglund är född 1960 och är COO på Arctic Paper S.A. Per har studerat kemiteknik på Chalmers 
tekniska högskola (ej fullgjort examen) varefter han ägnat sitt yrkesverksamma liv inom skogsindustrin 
i bland annat StoraEnso, Klippan och Arctic Paper. 
 
Omval av Rune Ingvarsson som styrelseordförande. Om Runes uppdrag som styrelseordförande 
upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande. 
 
Motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse 
 
Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år, samt 
tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess 
utvecklingsskede, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att 
bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt mångsidighet och bredd 
avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna.  
 
Enligt valberedningens bedömning bör styrelsen minskas från sex till fyra ledamöter samtidigt som 
fortsatt kontinuitet är av stor betydelse för bolaget i det utvecklingsskede som bolaget nu befinner sig 
och föreslår därför omval av tre av de befintliga styrelseledamöterna. För att ytterligare stärka  
  



den industriella kompetensen i styrelsen föreslås nyval av Per Skoglund med mångårig erfarenhet från 
skogs- och pappersindustrin och som har arbetat inom Arctic Paper-koncernen sedan 2005.  
 
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning.  
 
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att 
dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för 
bolagsstyrning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att 
minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
 
Punkt 16 - Val av revisor 
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som 
bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015. 
Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av 
årsstämman, auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen 
tills vidare.  
 
Punkt 17 - Valberedning inför årsstämman 2015 
Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid 
styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver 
styrelsens ordförande, ska en vara representant för bolagets största aktieägare, samt en vara 
representant för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får 
också vara styrelseledamot. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som 
utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska 
ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare 
som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter eller 
erbjuda den aktieägare som röstmässigt därefter står i tur en plats i valberedningen så att antalet 
ledamöter uppgår till tre. Det åligger styrelsens ordförande att tillse att ledamöter utses enligt ovan. 
Namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras senast sex månader före årsstämman 
2015. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning från tid till annan 
ska offentliggöras på bolagets hemsida. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för 
beslut till årsstämman 2015: 
 
1. stämmoordförande, 
2. antal styrelseledamöter, 
3. val av styrelseledamöter, 
4. val av styrelseordförande, 
5. styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 

ersättning för utskottsarbete, 
6. arvode till revisorerna, 
7. förslag till val av revisorer, och 
8. kriterier för hur ny valberedning ska utses. 
 
Valberedningens arbete 
 
Valberedningen kommer på årsstämman att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits 
samt presentera och motivera sina förslag. 
 
Information om styrelseledamöter 
 
Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats. 
 

________________________ 
 

Stockholm i mars 2014 
 

Valberedningen i Rottneros AB 


