
Valberedningens förslag till beslut på årsstämma i Wematter AB
den 13 juni 2022

Valberedningen, bestående av Gaetan Boyer , Lars Svensson och Peter Viberg har
lämnat följande förslag:

Punkt 1 Ordförande på stämman

Håkan Dahllöf.

Punkt 8 Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisor

Arvode till styrelsen utgår med 3 prisbasbelopp (PBB) till ordföranden
och 1,5 PBB till ledamöterna. Arvodet utbetalas som lön.

Revisorn ersätts mot bok och räkning.

Punkt 9a Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie styrelseledamöter inga
styrelsesuppleanter.

Punkt 9b Valberedningens förslag till styrelse och eventuella suppleanter

Omval av Håkan Dahllöf(ordförande), Lars Svensson, Johan
Westermark, Christer Ljungberg och Magnus Titus.

Punkt 9c Valberedningens förslag till revisor

Omval av Deloitte med huvudansvarig Johan Nilsson.

Punkt 9d Valberedningens förslag till förändringar i instruktion för
valberedningen

Inga förändringar till valberedningsinstruktionen. Nuvarande
valberedningsinstruktion i bilaga 1.



Bilaga 1

1. Valberedningen

Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter. De 3 röstmässigt största
ägarna eller ägargrupperna har rätt att utse en ledamot vardera.

Styrelseordföranden skall vara adjungerad till valberedningen om
denne inte väljs som representant för någon av de ägare som har
rätt att utse ledamot då styrelseordföranden ska vara ordinarie
ledamot i valberedningen.

Utöver styrelseordföranden kan inte någon ledamot och inte heller
någon person ur företagets ledningsgrupp ingå i valberedningen
men väl föreslå ledamot till valberedningen i kraft av sitt ägande
genom reglerna för hur ledamöter utses enligt denna instruktion.

Styrelsens ordförande skall kalla till valberedningens första
sammanträde.

2. Ägarförteckning

Baserat på aktieboken den 30 september skall styrelsens
ordförande varje år utan dröjsmål kontakta de 3 röstmässigt största
ägarna eller ägargrupperna i bolaget och erbjuda var och en av
dem att utse en ledamot till valberedningen. För att räknas som en
ägargrupp ska de aktieägare som önskar utgöra en aktieägargrupp
anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 15 september. En
ägare kan endast ingå i en aktieägargrupp.

Om denna grupp med de 3 största aktieägarna eller
aktieägargrupperna inte kan utse minst 3 ledamöter övergår rätten
att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande största
ägare eller ägargrupp tills minst 3 ledamöter har utsetts.

3. Ordförande i valberedningen

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren
eller aktieägargruppen skall vara valberedningens ordförande om
inte valberedningen själva överenskommer om annat.
Styrelseordföranden kan inte vara ordförande i valberedningen.

4. Mandattid för valberedningen

Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill att nästa
valberedning utsetts.

5. Förändring av ägarstruktur

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september
men senast 31 december året före kommande årsstämma och om
aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de
tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål
till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska
denne aktieägare ha rätt att utse en ytterligare ledamot av
valberedningen.

6. Arvode

Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget,
dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till
valberedningens arbete.



7. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall lämna förslag på

● Ordförande för årsstämma
● Antalet styrelseledamöter
● Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan

ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
● Föreslå ny styrelse jämte ev. suppleanter
● Föreslå styrelseordförande
● I förekommande fall, val av revisor
● Arvode till revisor
● Eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen


