
Granular ABs årsstämma den 6 juli 2017.  

Valberedningens förslag  
 

 

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår Michael Zell som ordförande vid 
stämman. 

Punkt 10. Valberedningen bestående av Michael Zell, Carl Horn af Rantzien och Elisabeth Nathhorst 
föreslår att styrelsen intill tiden för nästa bolagsstämma ska bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga 
suppleanter och att bolaget ska ha ett revisorsbolag med en huvudansvarig revisor.  

Punkt 11. Valberedningen föreslår att styrelsearvode om totalt 450 000 kronor utgår att fördelas 
med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga ledamöter ej 
anställda av bolaget. Valberedningen föreslår att revisorn ersätts mot godkända och redovisade 
kostnader. 

Punkt 12. Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Monica Engström, Zanna 
McFerson, Carl Horn af Rantzien och Christoffer Horn af Rantzien. Carl-Mikael Bergendahl 
har avböjt omval. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag avser styrelsen vid 
efterföljande konstituerande styrelsemöte att utse Carl Horn af Rantzien som 
styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av revisorsbolaget Deloitte AB som har 
meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad 
revisor och partner på Deloitte AB Magnus Andersson att fortsätta vara huvudansvarig 
revisor. 

Punkt 13. Valberedningens förslag är att valberedningens principer beslutade vid årsstämman 2016 
fastställs till att gälla inför årsstämman 2018. Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 
oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre 
största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om 
någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till 
valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse 
ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och 
samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om 
färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som 
minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.  

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av 
valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. 
Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod 
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall 
offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. 



 
Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 
31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande 
kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att 
valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i 
valberedningen skall offentliggöras omedelbart. 

 
Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och 
övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga 
ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om 
principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman. 

 
Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter 
godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis 
rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen 
skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 
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