Förslag till
INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I WNTRESEARCH AB

Utseende av valberedning
Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Årsstämman väljer fyra ledamöter till
valberedningen. Tre av dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av
kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete.
En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande
möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill
dess att en ny valberedning har utsetts.
Valberedningen kan per den sista september ersätta ledamöter alternativt invälja högst två nya ledamöter i
valberedningen för att bättre spegla aktieägarstrukturen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning
till de största aktieägarna som inte tidigare är representerade i valberedningen.
Om en ledamot representerar en ägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och därefter inte representerar
någon av de fem största ägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i eller avgå ur
valberedningen.
Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning samt eventuella förändringar däri.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma
lämna förslag till:
-

ordförande vid årsstämma
antal styrelseledamöter
styrelseledamöter och styrelseordförande
arvode och annan ersättning till var och en av styrelsens ledamöter och ordförande samt i
förekommande fall till ledamöter av styrelsens utskott
revisorer
arvode till revisorer
ledamöter i valberedningen samt instruktion för valberedningen

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat
yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en redogörelse för hur
valberedningens arbete bedrivits.
Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- och eller
revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt
presentera och motivera sina förslag.

Valberedningens sammanträden
Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden
utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska
begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte
fattas om inte samtliga ledamöter beretts möjlighet att delta i ärendets behandling.
Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för
eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
Vid valberedningens sammanträden ska föras minnesanteckningar. Vidare ska ett protokoll upprättas som
sammanfattar valberedningens beslut och förslag. Detta protokoll ska undertecknas och justeras av
valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollet ska föras och förvaras i
enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

Valberedningens arvode och ersättning
Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna äger dock rätt till ersättning från bolaget
för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande, exempelvis resekostnader.
Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla vissa tjänster för att underlätta dess praktiska arbete,
exempelvis sekreterartjänster. Valberedningen ska vidare äga rätt att belasta bolaget med rimliga kostnader för
framtagande av underlag för bedömning av nya kandidater till styrelsen.

Giltighetstid
Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av
bolagsstämma.
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