
Valberedning 
Principerna för valberedningen ska gälla tills beslut om ändring av nomineringsförfarandet av valberedningen 
ar beslutats av bolagsstämman.  

1. Nordic Paper (”Bolaget”) ska ha en valberedning bestående av en representant från var och en av de 
fyra aktieägare eller grupp av aktieägare som kontrollerar det största antalet röster enligt punkt 2 
nedan, som begär att utse en ledamot i valberedningen. Namnen på valberedningens fyra ledamöter 
och namnen på aktieägarna som utsett dem ska offentliggöras på Bolagets webbsida senast sex 
månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills en ny valberedning 
har utsetts. Till ordförande i valberedningen ska utses, om ledamöterna i kommittén inte enhälligt är 
överens om annat, den ledamot som utsetts av den aktieägare som kontrollerar det största antalet 
röster.  
 

2. Valberedningen ska utformas baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista 
bankdagen i augusti året före årsstämman och på all annan pålitlig aktieägarinformation som 
tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av de fyra största aktieägarna ska en 
grupp aktieägare betraktas som en ägare under förutsättning att de (i) har grupperats tillsammans i 
Euroclear Sweden-systemet eller (ii) har offentliggjort och skriftligen meddelat Bolaget att de 
överenskommit om en långsiktig och enhetlig samverkan beträffande förvaltningen av Bolaget genom 
att samordna nyttjandet av deras rösträtt.  
 

3. Om en eller flera aktieägare som utsett valberedningens ledamöter upphör att tillhöra de fyra 
aktieägarna som har det största antalet röster tidigare än två månader före årsstämman, ska dessa 
ledamöter lämna sina platser i valberedningen och de aktieägare som vid tillfället utgör de fyra största 
ska, efter kontakt med ordföranden i valberedningen, ha rätt att utse en ny ledamot i valberedningen.   
 

4. En aktieägare som blivit en av de fyra största aktieägarna senare än två månader före en årsstämma 
ska, istället för att ha rätt att utse en ledamot i valberedningen, ha rätt att utse en representant som 
ska vara adjungerad i valberedningen. En aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt 
att entlediga sin utsedda ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen. Ändringar av 
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana förändringar har skett. 
 

5.  Valberedningen ska lägga fram följande förslag för beslut vid årsstämman: 
 
a) förslag till val av ordförande vid stämman; 
b) förslag till val av styrelseledamöter; 
c) förslag till val av styrelseordförande; 
d) förslag till ersättning till styrelseledamöter och ersättningens åtskillnad mellan 

styrelseordföranden och styrelseledamöter och ersättning för utskottsarbete;  
e) förslag till val av externa revisorer;  
f) förslag till ersättning till de externa revisorerna;  
g) i den utsträckning det anses nödvändigt, förslag om ändringar av nuvarande instruktion till 

valberedningen; och  
h) andra förslag som krävs enligt Svensk kod för bolagsstyrning eller tillämplig lag.  

 
6. Valberedningen ska i samband med dess uppdrag utföra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för 

bolagsstyrning och Bolaget ska på begäran av valberedningen förse valberedningen med 
personalresurser, såsom sekreterartjänster, för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska 
Bolaget även bistå valberedningen med skäliga kostnader för externa konsulttjänster som 
valberedningen bedömer som nödvändiga för att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag. Inget 
arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ansvarar dock för skäliga kostnader som är 
förknippade med valberedningens uppgifter.  
 



7. Valberedningens representanter bör alltid delta vid årsstämman. 
 

8. Valberedningen ska kontinuerligt utvärdera dessa instruktioner och dess arbete och lämna förslag på 
förändringar av denna instruktion när det anses lämpligt. 
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