
VALBEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL):S 
FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE 
 
 
 
Valberedningens förslag 
 
Valberedningen föreslår att Lennart Schuss väljs till ordförande vid stämman. 
 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. 
Valberedningen föreslår omval av Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans 
Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi som ordinarie 
ledamöter. 
 
Valberedningen föreslår att Lennart Schuss omväljs som styrelsens ordförande. 
 
Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB 
till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till 
revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att utses som 
huvudansvarig för revisionen. Vidare föreslår valberedningen, förutsatt att bolagsstämman 
beslutar om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag, att Ingemar Rindstig väljs 
som personvald revisor med Gabriel Novella som suppleant. 
 
Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken 
valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisorer har varit föremål 
för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten 
i revisorsvalet. 
 
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 950 000 kr, varav ordföranden 
erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget 
erhåller 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode 
om 40 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För utskottsarbete i 
hållbarhetskommitteen föreslås ett totalt arvode om 60 000 kronor att fördelas med 20 000 
kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, föreslås arvode 
för deltagande ingå i ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt 
godkänd räkning. 
 
 
Motiverat yttrande 
  
Valberedning inför årsstämman 2020 består av Mia Batljan (Ilija Batljan och Ilija Batljan Invest 
AB), Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB), Rikard Svensson (AB Arvid Svensson) 
samt Lennart Schuss (styrelseordförande i bolaget). Mia Batljan är ordförande i valberedningen. 
Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft ett protokollfört möte. 



 
Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en 
fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformning av sitt 
förslag har valberedningen, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och bolagets 
mångfaldspolicy, tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och 
bakgrund som behövs för att bidra till Samhällsbyggnadsbolagets framtida utveckling samt 
beaktat kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. De föreslagna styrelseledamöterna 
representerar detta, så väl som kännedom om och långtgående erfarenhet från den bransch där 
bolaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt valberedningens bedömning gällande krav 
avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i 
förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har tagit hänsyn till att 
styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att 
så är fallet mot bakgrund av de förslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.  
 
 
Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till 
valberedningen  
 
Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla 
för tillsättande av valberedningen. 

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens 
ordförande.  

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade 
aktieägarna per den 30 september 2020 och be dem utse en ledamot vardera till 
valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare 
aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Ordförande i 
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar 
den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst. Namnen på 
valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. 

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. 
Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska 
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska 
bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och 
övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga 
ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av 
revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av 
ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis 
rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen. 
 

____________________ 
 
 


