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Instruktion
för
valberedning
i
Projektengagemang Sweden AB (publ)
gällande från årsstämman 2018 tills vidare
Årsstämman den 7 maj 2018 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om
följande instruktion för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag,
att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämma.
1. Att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en
representant för var och en av de tre till rösterna största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. En
av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och är sammankallande till första sammanträdet. Om någon av
de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om valberedningsledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett sådan ledamot ha rätt att utse en ny
valberedningsledamot. Om den ledamot som lämnar valberedningen är styrelsens ordförande ska ny ledamot ej
utses.
2. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 juni varje
år. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras
på bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
3. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen
inte längre tillhör de tre till rösterna största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till rösterna största aktieägarna
ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens
sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än
tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera
väsentlig förändring i rösterna 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. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämmoordförande, antal
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, med uppdelning mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorerna, val av
revisor samt kriterier för hur ny valberedning ska utses. Valberedningen skall ta i beaktan de krav som ställs på
Valberedning och utnämnande av Styrelse som beskrivs i Svensk Kod för bolagsstyrning som utges av Kollegiet
för Svensk Bolagsstyrning.
5. Att valberedningen ska ha rätt att från Projektengagemang erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende
utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från
Projektengagemang.
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