
Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2022 

Valberedningen i KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727, (”Bolaget”), som utsetts 

enligt de principer som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, består av (i) 

Roland Schylit, utsedd av Anders Pettersson med bolag, (ii) Kent Söderström, utsedd av 

Investment AB Spiltan med bolag, och (iii) Mats Johansson, utsedd på eget mandat. 

Ordförande i valberedningen har varit Roland Schylit. 

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman 2022 följer nedan. Valberedningens 

motiverade yttrande avseende förslag till styrelse framgår av Bilaga 1. 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att Lennart Sten väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid 

hans förhinder, den person som styrelsen anvisar. 

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta. 

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan 

revisorssuppleant. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 (400 000) kronor till 

styrelseordförande och med 200 000 (200 000) kronor vardera till övriga 

styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Till revisionsutskottets ledamöter 

föreslås ett arvode om 75 000 kr (75 000) vardera. Till ersättningsutskottets ledamöter 

föreslås ett arvode om 40 000 (40 000) kr vardera. Styrelseordförandes styrelsearvode 

inkluderar arvode för utskottsarbete. Styrelseordförande ska således inte erhålla 

ytterligare arvode för det fall denne är ledamot i ett utskott. 

Föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor 

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av 

styrelseledamöterna Lennart Sten, Anders Pettersson, Lulu Gylleneiden, Mats 

Johansson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala, Per Håkan Börjesson samt 

Håkan Sandberg. Förslag föreligger att Lennart Sten omväljs till styrelseordförande.  

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på Bolagets webbplats, 

www.klarabo.se. 

Valberedningen föreslår, i överenstämmelse med revisionsutskottets rekommendation, 

omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewater-

houseCoopers AB, intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att vara 

huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor. 
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Principer för hur valberedning utses och dess arbete: 

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer 

för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer 

och instruktioner beslutade av årsstämman 2021 ska således fortsätta att gälla. 
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Bilaga 1 

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför 

årsstämman 2022 

Valberedningen i KlaraBo Sverige AB, org.nr 559029-2727, (”Bolaget”) har i sitt arbete 

med att ta fram förslag inför årsstämman 2022 haft ett möte och därutöver ett antal 

informella kontakter via telefon och e-post. 

Valberedningen har analyserat styrelse- och utskottsarvodenas nivå i förhållande till 

andra likartade bolag vad avser bransch och storlek. Baserat på detta och mot bakgrund 

av det merarbete som utskottsarbete innebär, föreslår valberedningen att det utgår 

särskilda utskottsarvoden för revisionsutskottet och ersättningsutskottet. 

Vid beredningen av sitt förslag till styrelse har valberedningen tagit del av styrelsens 

utvärdering av sitt arbete och beaktat de krav på styrelsens storlek och sammansättning 

som följer av lag, Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och 

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och då särskilt kravet på mångsidighet och 

bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Mats Johansson 

har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv. 

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Bolaget fungerar väl och att 

kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse. Valberedningen föreslår därför omval 

av styrelseledamoten och styrelseordföranden Lennart Sten och styrelseledamöterna 

Anders Pettersson, Lulu Gylleneiden, Mats Johansson, Joacim Sjöberg, Sophia 

Mattsson-Linnala, Per Håkan Börjesson samt Håkan Sandberg. 

Den föreslagna styrelsen har en till Bolagets behov och utmaningar väl anpassad 

sammansättning, där var och en av ledamöterna kan bidra med relevant erfarenhet och 

kompetens. Valberedningen anser att förslaget ger en styrelse med mångsidighet och 

bredd och en relevant kompetens och erfarenhet med hänsyn till Bolagets verksamhet, 

utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen är också väl skickad att tillse att 

Bolagets verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Samtliga styrelseledamöter motsvarar 

de krav som ställs på ledamöterna i ett börsbolag. 

I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter 25 procent och andelen 

manliga ledamöter 75 procent. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en 

jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat 

regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag. 

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 Koden. Av de föreslagna ledamöterna bedöms samtliga 

ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av de 

föreslagna ledamöterna bedöms Lennart Sten, Joacim Sjöberg, Lulu Gylleneiden, 

Sophia Mattsson-Linnala och Håkan Sandberg vara oberoende i förhållande till Bolagets 

större aktieägare, och övriga föreslagna ledamöter bedöms vara beroende av Bolagets 

större aktieägare. 

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, 

www.klarabo.se. 


