
   

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERING BETRÄFFANDE FÖRSLAGET TILL STY-
RELSE I ROTTNEROS AB 
 
 
Valberedningens sammansättning 
 
Rottneros ABs valberedning inför årsstämman 2015 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som 
beslutades av årsstämman 2014 och utgörs av Roger Mattsson (Arctic Paper S.A), Stefan Sundh 
(PROAD AB) och Rune Ingvarsson (styrelseordförande i Rottneros AB). Stefan Sundh (PROAD 
AB) har per den 3 mars 2015 ersatt Peter Gyllenhammar (Bronsstädet AB) som lämnat valbered-
ningen efter att Bronsstädet sålt huvuddelen av sitt innehav i Rottneros AB. 
 
Valberedningen representerar tillsammans cirka 55,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget. 
 
Valberedningens förslag 
 
Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2015. 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 oförändrat 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: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till 
övriga styrelseledamöter samt därutöver inget arvode för utskottsarbete. 
Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.  
 
Förslaget innebär en höjning av arvodet med 10 procent jämfört med föregående år. 
 
Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.  
 
Valberedningen föreslår vidare att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt 
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska möjlighet ges att fakturera styrelse-
arvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp 
som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. 
 
Punkt 15 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Roger Asserståhl, Rune Ingvarsson och 
Per Skoglund samt nyval av Marie S. Arwidson som styrelseledamot. Per Lundeen som sedan den 
6 november 2014 är utsedd till verkställande direktör i Rottneros AB föreslås därmed inte till omval 
som styrelseledamot. 
 
Marie S. Arwidson är född 1951 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Marie är 
styrelseordförande i Andra AP-fonden och ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 
Hon har en lång och bred erfarenhet från skogsindustrin, senast som verkställande direktör för 
Skogsindustrierna. Marie har vidare arbetat inom Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen, 
innefattande position som Vice-President International med fokus på EU-frågor, samt som verkstäl-
lande direktör på CEPI, Confederation of European Paper Industries i Bryssel, där hon represente-
rade den europeiska pappersindustrin gentemot de europeiska institutionerna.  
  
Omval av Rune Ingvarsson som styrelseordförande. Om Rune Ingvarssons uppdrag som styrelse-
ordförande 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, samt beaktat kravet på 
att eftersträva en jämn könsfördelning.  
 
Enligt valberedningens bedömning bör styrelsens storlek om fyra ledamöter behållas och en fort-
satt kontinuitet är av stor betydelse för bolaget i det utvecklingsskede som bolaget nu befinner sig i, 
varför tre av nuvarande fyra styrelseledamöter föreslås till omval. Styrelseledamoten Per Lundeen 
har utsetts till verkställande direktör i bolaget och kommer därmed inte att förslås ingå i styrelsen. 
För att ytterligare stärka den industriella kompetensen i styrelsen i kombination med en gedigen 
ekonomisk kompetens föreslås nyval av Marie S. Arwidson, civilekonom, med mångårig erfarenhet 
från skogsindustrin.    
 
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksam-
het, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning och präglas 
av mångsidighet och bredd, samt att kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning har beaktats.  
 
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 2015 till slutet av årsstämman 2016. Revis-
ionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, 
auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen tills vi-
dare.  
 
Punkt 17 - Valberedning inför årsstämman 2016 
Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid sty-
relsens ordförande inte ska vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrel-
sens ordförande, ska en vara representant för bolagets största aktieägare, samt en vara represen-
tant 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 ledamö-
ter 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 
2016. 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 2016: 
 
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 april 2015 
 

Valberedningen i Rottneros AB 


