Aǒ da Ab
Anvisning till valberedningen

Beslutad vid extra bolagsstämma 28.09.2020

1. Valberedningens sammansättning
En valberedning väljs årligen vid Åda Ab:s (bolagets) ordinarie bolagsstämma. Mandatperi‐
oden är till nästa års ordinarie bolagsstämmas avslutande. Valberedningens arbete utförs så‐
ledes på uppdrag av bolagets ägare.
Valberedningen består av fyra personer, och nomineringen av medlemmar till valbered‐
ningen ska representera aktieägarna enligt antal röster på stämman.

2. Valberedningens uppdrag
Valberedningens ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor inför den ordinarie bolags‐
stämman:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Förslag till ordförande för bolagsstämman
Förslag till antal styrelseledamöter
Förslag till styrelseledamöter
Förslag till styrelseordförande
Förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdraget
Förslag till revisor
Förslag till arvode för bolagets revisor
Förslag till valberedning inför nästkommande ordinarie bolagsstämma
Vid behov föreslå ändringar av denna anvisning inför nästkommande ordinarie bo‐
lagsstämma

Om styrelseledamot avgår under året lämnar valberedningen vid behov förslag på ersättare
till styrelsen och lämnar samtidigt begäran till styrelsen att sammankalla till extra bolags‐
stämma.
Om ledamot i valberedningen avgår alternativt att aktieägare önskar byta ut sin represen‐
tant i valberedningen kan valberedningen besluta om att erbjuda en plats till en medlem
som föreslagit av den aktieägare som förlorat en representant i valberedningen.

3. Valberedningens arbete
Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen och följa denna av
aktieägarna beslutade anvisning.
Valberedningens medlemmar ska i sitt arbete iaktta lojalitet gentemot bolaget och behandla
information som valberedningen tar del av i sitt arbete omsorgsfullt.
Valberedningen ska ha en ordförande. Ordförande utses av valberedningen vid dess konsti‐
tuerande möte. Ordförande får inte vara styrelseledamot i bolaget. Konstituerande möte,
som sammankallas av styrelsens ordförande, ska hållas senast inom januari månad. Styrelse‐
ordförande deltar enbart vid det konstituerande mötet och redogör för hur styrelsearbetet
fungerar och angelägenheter som har betydelse för valberedningsarbetet.
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Valberedningen ska därefter sammanträda så ofta som behövs för att valberedningen ska
kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningens ordförande sammankallar till möten. Om en
ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska ordförande sammankalla till möte.
Valberedningen kan kalla en sekreterare till sina möten och inom ramen för sitt uppdrag
även konsultera personer som inte är medlemmar i valberedningen. För att valberedningen
ska kunna fullgöra sitt arbete i enlighet med avsnitt 4 nedan krävs att medlemmarna lö‐
pande under året håller sig uppdaterade om styrelsens arbete och långsiktiga inriktning. För
att uppnå detta bör valberedningen ha kontakt med, utöver styrelseordförande, styrelsens
ledamöter och vd. Valberedningen bör vara lyhörda för synpunkter och önskemål från en‐
skilda medlemmar och vd.
Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som ska undertecknas av samtliga
medlemmar. Protokollen ska förvars i enlighet med vad som gäller för bolagets styrelsepro‐
tokoll.
Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande leda‐
möterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordförande.
Valberedningen ska lämna sitt förslag till styrelsen senast den 1 maj, och förslaget ska ingå i
kallelsen till ordinarie bolagsstämma som normalt hålls i juni. Valberedningens ordförande,
eller en annan medlem av valberedningen, ska vara närvarande under bolagsstämman och
presentera valberedningens förslag.

4. Styrelsesammansättningen
Ägarna önskar en strukturerad styrelsenomineringsprocess. Varje år analyseras kompetens‐
behovet i styrelsen utifrån bolagets verksamhet, situation och utmaningar. Valberedningen
kontaktar respektive ledamot i styrelsen för att kontrollera om ledamoten är valbar även in‐
för kommande styrelseval. Därefter sammanställs eventuella rekryteringsbehov inför nomi‐
neringen till bolagsstämman.
För styrelsens sammansättning gäller följande:
a) Styrelsen ska ha enbart ordinarie ledamöter och inte ersättare
b) Antalet ledamöter bör vara 5–7
c) Balans bör uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön
d) Bägge könen ska vara representerade med minst 40 % av det totala antalet ledamöter
e) För att uppnå en balans mellan kontinuitet och nytänkande i styrelsen eftersträvar
valberedningen mandatperioder om 5–8 års perioder
Utgångspunkten för varje nominering av en styrelseledamot ska vara kompetensbehovet i
specifikt bolagets styrelse. I styrelsen ska ingå ledamöter som har tidigare erfarenhet av sty‐
relsearbete. För respektive nominerad styrelseledamot förväntas att ledamoten:
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a) Har hög kompetens och erfarenhet inom något kompetensområde som är relevant
för bolaget
b) Har strategiskt förmåga
c) Kan göra självständiga bedömningar av bolagets verksamhet
d) Har stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa
e) Har god social kompetens och samarbetsförmåga
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