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STÖRRE AKTIEÄGARES FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 
12 MAJ 2022 

 
Punkt 1  Val av ordförande vid stämman 
Större aktieägare föreslår att Alexander Hars eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs 
till ordförande vid stämman. 

Punkt 8  Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer 
Styrelsen består för närvarande av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare 
föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av sju (7) ordinarie 
ledamöter utan suppleanter. 

Vidare föreslås att till revisor ska utses ett registrerat revisorsbolag utan revisorssuppleanter. 

Punkt 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Större aktieägare föreslår att arvodet fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens 
ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller företräder 
större aktieägare, ytterligare 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 
kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större 
aktieägare samt ytterligare 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 
kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större 
aktieägare.  

Större aktieägare föreslår vidare att Jakob Tolleryd erhåller retroaktivt styrelsearvode för 
perioden från och med den 1 oktober 2021 till och med den 30 april 2022, till ett belopp 
uppgående till 116 667 kronor. 

Styrelsearvodena uppgår till 1 390 000 kronor samt retroaktivt arvode om 116 667 kronor. Det 
totala arvodet uppgår till 1 506 667 kronor. 

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 
Större aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Alexander Hars, Nathalie du Preez, Jakob 
Tolleryd, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Sarah Kauss och Cecilia Marlow. Större aktieägare föreslår 
även att bolagsstämman ska omvälja Alexander Hars som ordförande i styrelsen. 

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, 
uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns på Bolagets hemsida 
https://www.deseniogroup.com/board-of-directors. 

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB 
som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att, för de fall 
KPMG AB omväljs till revisor, den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer kvarstå som 
Bolagets huvudansvariga revisor. 
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Punkt 11 Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens 
uppdrag 

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman antar följande riktlinjer, att gälla tills vidare, för att utse 
ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag: 

Sammansättning 
Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet 
största aktieägarna samt styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena 
i Bolaget, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti och övrig 
tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, avgöra vilka som är de till 
röstetalet tre största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största 
ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har (i) ägargrupperats i Euroclear-
systemet eller (ii) offentliggjort och meddelat Bolaget att de träffat skriftlig överenskommelse att 
genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets 
förvaltning. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande 
största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen och så vidare. Fler än högst två ytterligare 
aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda 
skäl därtill. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt 
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till 
omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga tio bankdagar, skriftligen namnge den person 
aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara 
ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande 
till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets 
förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men skall inte utgöra en majoritet av 
valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem 
vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda 
ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska som huvudregel 
offentliggöras i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet, dock senast sex månader före 
planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning 
utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot 
som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Styrelsen ordförande eller annan styrelseledamot 
ska inte vara valberedningens ordförande. 

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till 
röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till 
förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna 
skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i 
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller 
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i 
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att 
utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. 
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande så snart 
sådana skett.  
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Förslag till årsstämman 
Valberedningen skall presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: 

• förslag till ordförande vid årsstämman; 

• förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet 
revisorer; 

• förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i 
styrelsens olika utskott (om utskott förekommer); 

• förslag till arvode till revisorer; 

• förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, val av revisorer; 
samt 

• i förekommande fall, förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för 
valberedningens uppdrag. 

Möten 
Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt skall tillse att valberedningen 
omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt 
arbete. Sådan information skall lämnas senast under oktober månad och innefatta uppgift om bl.a. 
styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Utöver det första mötet ska 
valberedningen sammanträda vid behov för att fullgöra sina uppgifter, varvid kallelse till möten ska 
utfärdas av valberedningens ordförande. 

Om en medlem av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska den begäran 
efterkommas. Valberedningen är behörig att fatta beslut om minst tre medlemmar är närvarande. 
Valberedningens beslut fattas med enkel majoritet av rösterna från närvarande medlemmar vid 
stämman. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst. 

Arvode 
Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som 
uppstår i samband med valberedningens arbete skall erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa 
godkänts av styrelsens ordförande. Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla 
personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. 

Närvaro vid bolagsstämma 
Representanter för valberedningen ska alltid närvara vid årsstämman. 

Ändringar av denna instruktion 
Valberedningen ska kontinuerligt utvärdera denna instruktion och dess arbete och lämna förslag om 
ändringar av denna instruktion när det anses lämpligt. 
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