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Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning 
 

Valberedningen för Fabege AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar följande principer för 

utseende av valberedning:  

 

1. Valberedningen ska bestå av en representant för var och en av de fyra största  

aktieägarna. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i 

bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera 

ska ges möjlighet att utse en representant att utgöra valberedning. Om ägare vill avstå ska 

plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets 

styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de 

ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart som möjligt dock senast sex månader före 

årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har 

utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största 

aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Valberedningen ska utföra vad som 

åligger den enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 

2. Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna 

väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna ska valberedningen 

erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska 

ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen 

med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att 

entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska 

offentliggöras.  

 

3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:  

a. förslag till ordförande vid årsstämman  

b. förslag till styrelse  

c. förslag till styrelseordförande  

d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i 

styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete  

e. förslag till revisorer  

f. förslag till arvode för bolagets revisorer  

g. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning  
 

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val 

som ska förekomma vid stämman. 

 

4. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att 

valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningens 

ledamöter. 

 

Stockholm i mars 2023 

Fabege AB (publ) 

Valberedningen 


