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Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Elos Medtech 

AB (publ) 2018   

Redogörelse för valberedningens arbete under året 

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt ett antal informella avstämningar 

via telefon och mail. Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsens arbete 

samt fått en redogörelse från styrelsens ordförande om hur styrelsen fungerar. 

Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat väl. 

Valberedningen har i sitt arbete beaktat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som 
mångfaldspolicy, dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av 
mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, 
erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som 

krävs i styrelsen i Elos Medtech AB, med beaktande av bolagets strategiska 

utvecklingsriktning på längre sikt. Frågor om oberoende och om mångfald i 

sammansättningen har också behandlats liksom lämpligt antal ledamöter för ett effektivt 

arbete.  

 
Motivering beträffande förslaget till styrelse  

Valberedningen har konstaterat att den befintliga styrelsen har fungerat väl och föreslår 

därför omval av de nuvarande ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Anders 

Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Jon Risfelt. 

Vidare föreslår valberedningen att Yvonne Mårtensson omväljs som styrelsens 

ordförande. 

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets 

verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning, 

präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och 

bakgrund. Valberedningens förslag innebär att 33 procent av styrelseledamöterna är 

kvinnor och att bolagets styrelseordförande är kvinna. 

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende bland 

ledamöterna som uppställs i NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod 

för bolagsstyrning.  

 

Motivering beträffande övriga förslag  

Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för arbete i styrelsens kommittéer 

är baserat på en bedömning av kraven på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som bör 

ställas på Elos Medtech ABs styrelse i ljuset av rådande ersättningsnivåer på marknaden.  


