
      
  
 
Styrelsens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning 
 
Styrelsen för Mekonomen Aktiebolag (publ) föreslår att årsstämman beslutar anta följande 
riktlinjer för utseende av valberedning. 
 
Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i 
bolaget skall vardera beredas tillfälle att utse en ledamot. De fyra största aktieägarna 
kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB 
tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av de 
fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa 
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.  
 
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras av bolaget så snart valberedningen 
utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker 
sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte 
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.  
 
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig 
förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall valberedningens 
sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Ändringar i 
valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida. Arvode skall inte 
utgå till valberedningens ledamöter.  
 
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet 
styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild 
arvodering av utskottsarbete. Vidare skall valberedningen framlägga förslag om styrelsens 
respektive årsstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras 
arvodering. Valberedningens förslag skall offentliggöras i samband med kallelse till 
årsstämman.  
 
Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget skall på begäran av 
valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen 
för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för 
skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för 
fullgörande av sitt uppdrag.  
 
Stockholm i mars 2010 
 
Styrelsen 
 
MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ) 
  
 

 


	Stockholm i mars 2010
	Styrelsen
	MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)

