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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ‐ ÅRSSTÄMMA 2017 
ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN 2017 I 

ALLTELE ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) (”ALLTELE”) 

Under 2016 tillsattes en valberedning i enlighet med de principer som fastställdes av 

årsstämman 2016.  

Valberedningen har utgjorts av Thomas Nygren (sammankallande), Mark Hauschildt 

(ordförande) och Johan Åsberg. Thomas Nygren representerade sig själv och sina bolag. 

Mark Hauschildt representerade sig själv och sina bolag och Johan Åsberg representerade 

förutom sitt bolag även Mikael Holmlunds bolag. Valberedningen representerar således 

direkt eller indirekt de tre största (såväl kapital som röster) aktieägarna i Bolaget. Endast 

Johan Åsberg är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Mark Hauschildt 

är den röstmässigt starkaste aktieägaren i Bolaget från vilka övriga ledamöter är oberoende. 

Samtliga ledamöter förutom Johan Åsberg ingår i Bolagets styrelse. Skälet till denna 

sammansättning av valberedningen är att Bolagets större aktieägare har ett mycket starkt 

intresse av att personligen aktivt delta i nomineringen av Bolagets styrelse och att detta 

intresse väger högre än möjligheten att diversifiera valberedningen med fler oberoende eller 

externa ledamöter. Genom denna sammansättning där två av de tre ledamöterna även är 

styrelseledamöter i Bolaget uppnås även full insyn i styrelsearbetet, varvid ett förenklat 

styrelseutvärderingsarbete har kunnat genomföras. Valberedningen har i sitt arbete beaktat 

att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 

och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd 

avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 

Valberedningen har lagt särskild vikt vid frågan om jämn könsfördelning och prövat behovet 

och möjligheten till förslag av kvinnlig representation i styrelsen. Valberedningen har funnit 

en sådan könsutjämning önskvärd. Om stämman följer valberedningens förslag ökar andelen 

kvinnliga styrelseledamöter till cirka 14 procent.  

 

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 

att Thomas Nygren utses till ordförande för årsstämman; 

att sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter utses av stämman; 
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att arvode till styrelsen och styrelsens ordförande ska utgå med 125 000 kronor till vardera. I 

arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Det föreslagna arvodet innebär ingen 

höjning per ledamot från föregående år. Till ledamöter som är anställda i bolaget föreslås 

ingen ersättning. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering 

samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera 

styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar via eget bolag ska arvodet ökas med ett 

belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag; 

att revisorsarvode utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning; 

att omval sker av Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Björn Fernström och Paul Moonga, samt 

nyval av Johan Åsberg, Lars Roth och Anna Philipson; 

att Thomas Nygren väljs till styrelseordförande; samt 

att Ernst & Young AB utses till bolagets revisor intill utgången av årsstämma 2018 samt att 

Michael Forss utses till huvudansvarig revisor. 

 

PRESENTATION AV STYRELSELEDAMÖTER 

En presentation av de styrelseledamöter som föreslås för omval finns sedan tidigare 

tillgänglig på AllTeles hemsida under Bolagsstyrning, Styrelse. Beträffande de 

styrelseledamöter som föreslås för nyval finns en presentation tillgänglig på AllTeles hemsida 

under Bolagsstyrning, Bolagsstämmor, 2017. 

 

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: styrelsens ordförande ska 

utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 

1 september 2017 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. 

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara 

styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av 

valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i 

bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan 

aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2018, ska 

valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de 

större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför 

årsstämman 2018 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av 

ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. 


