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Instruktion för valberedningen i Nordic 
Waterproofing Holding AB (publ)  
 

Gällande från årsstämman den 28 april 2022 

1. ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL 

Valberedningens huvudsakliga mål och ansvar är att lägga fram förslag till nominering av ordförande och 
ledamöter i Nordic Waterproofing Holding AB:s (”Bolaget”) styrelse. 

Valberedningen utses enligt rutiner som beslutas vid årsstämman i Bolaget. 

2. UTNÄMNING AV VALBEREDNINGEN 

Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en 
av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Styrelsens ordförande 
ska adjungeras i valberedningen och vara sammankallande till första sammanträdet. 

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar 
den till röstetalet största aktieägaren. 

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB, och övrig tillförlitlig 
ägarinformation som tillhandahållits Bolaget, per sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Vid 
bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en 
ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de 
träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam 
hållning i fråga om Bolagets förvaltning.  

Styrelsens ordförande skall, när sådan ägarinformation finns tillgänglig, kontakta en representant för var och 
en av de fyra största aktieägarna, som var och en skall ha rätt att utse en ledamot i valberedningen. 

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, eller om en 
ägarrepresentant avgår eller avstår från tjänsten innan uppdraget är slutfört, skall styrelsens ordförande 
kontakta nästa ägare i storlek till och med den sjätte största ägaren och ge denna en möjlighet att utse en 
ägarrepresentant.. 

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder skall offentliggöras 
så snart de utsetts och senast sex månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. 

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen 
inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare 
ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största 
aktieägarna ska äga rätt utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske 
i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. 
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Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal 
senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till 
valberedningen.  

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och 
utse ny representant till ledamot i valberedningen.  

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.  

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”) och Bolaget ska på begäran av valberedningen förse denne med personalresurser, 
såsom sekreterartjänster för att underlätta för valberedningen arbete. Vid behov skall Bolaget även bistå 
valberedningen med rimliga kostnader för externa konsulttjänster vilka valberedningen bedömer denna 
behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag. 

3. UPPGIFTER 

I valberedningens uppgifter ingår följande: 

• Utvärdera i vilken utsträckning styrelsen tillfredsställer krav utifrån koncernens verksamhet, framtida 
utvecklings- och självständighetskriterier, bland annat genom att granska resultaten från styrelsens 
utvärdering. 

• Fastställa kravprofiler för styrelseledamöter. 

• Utvärdera lämpligt antal ledamöter för styrelsen. 

• Lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode för ordföranden 
och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. 

• Lämna förslag till val och arvodering av revisor. 

• Lämna förslag till ordförande vid årsstämman. 

• Valberedningens förslag ska meddelas Bolaget i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till 
årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets hemsida. 

• Lämna en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete och ett motiverat yttrande beträffande 
sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden så att 
denna redogörelse kan lämnas på Bolagets hemsida. 

• På årsstämman presentera och motivera sina förslag, med beaktande av vad som sägs om styrelsens 
sammansättning i Koden. 

• I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen. 

4. ORGANISATION 

4.1 Ledamöter 

(a) Årsstämman skall besluta om sådana rutiner genom vilka ledamöterna i valberedningen nomineras. 

(b) Valberedningens ordförande skall, om valberedningen ledamöter inte kommer överens om annat, vara 
den ledamot som företräder den aktieägare som kontrollerar det största röstetalet. Vid lika röstetal i 
valberedningen skall ordföranden ha utslagsröst. Valberedningen ordförande får inte vara 
styrelseordförande i Bolaget eller styrelseledamot i Bolaget. 

(c) Valberedningen ska bestå av sådant antal ledamöter som beslutats enligt ovan och i enlighet med vad 
Koden föreskriver. 

(d) Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende av Bolaget och dess verkställande 
ledning. 
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(e) Majoriteten av valberedningen ledamöter får inte vara ledamöter i styrelsen. Verkställande direktören 
och andra personer i den verkställande ledningen i Bolaget får inte vara ledamöter i valberedningen. 

4.2 Sammanträden 

(a) Valberedningen skall sammanträda så ofta som det behövs för att kunna fullgöra sina åligganden och 
ansvar. Vid planering av möten skall man ta hänsyn till tidpunkten för årsstämman. 

(b) Sammanträdena skall sammankallas av valberedningens ordförande, men kan också sammankallas 
av andra ledamöter i valberedningen. 

(c) Den person som kallar till sammanträde skall cirkulera en dagordning som skall utformas tillsammans 
med valberedningens ordförande en vecka före valberedningens sammanträde. Stödjande 
dokumentation skall om möjligt distribueras samtidigt. 

(d) Protokoll från sammanträdena skall föras av valberedningens ordförande och arkiveras på ett säkert 
sätt. 

(e) Valberedningen ordförande skall inom två veckor efter ett möte cirkulera sammanträdesprotokollet till 
valberedningens ledamöter. 

5. RAPPORTERING ANSVAR ETC 

Valberedningens ledamöter skall regelbundet uppdatera och rapportera till den eller de ägare som utsett 
ledamoten. 

Valberedningen skall årligen se över instruktionen för valberedningen. 
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