
 

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ)  

den 21 april 2020 

 

Inför årsstämman 2020 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs 

årsstämma 2019, av följande representanter för större aktieägare: Bengt Belfrage, ordförande i 

valberedningen, Ulf Hedlundh, Bo Nilsson och Thomas Öster. Därutöver har styrelsens 

ordförande Yvonne Mårtensson varit adjungerad till valberedningen. Valberedningens 

ledamöter representerar cirka 47 procent av kapitalet och 68 procent av röstetalet för samtliga 

aktier i Elos Medtech AB. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.  

Ordförande vid årsstämman 

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson som ordförande 

vid årsstämman. 

Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter 

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. 

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sex 

stycken (f n sex). 

Arvode till stämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer 

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter skall utgå enligt följande: 

• 425 000 kronor till styrelsens ordförande (f n 400 000 kronor)  
• 185 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f n 175 000 kronor). 
• 100 000 kronor för arbete i revisionskommittén, att fördelas enligt styrelsens 

beslut (f n 100 000 kronor) 

Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt 

styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete skall särskild 

ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål föreslår valberedningen en 

ram om 60 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen (f n 60 000 kronor). 

Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Birgersson, Hanna Ernestam 

Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt  

Valberedningen föreslår omval av Yvonne Mårtensson som styrelseordförande. 

Arvode till revisorer 

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår 

enligt godkänd räkning. 

Val av revisorer 

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som 

revisor för en period om ett år med auktoriserade revisorn Johan Kratz som 

huvudansvarig revisor. 

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 

Valberedningens motiverade yttrande framgår av bilaga 1. 

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Elos Medtech ABs styrelse 

För presentation av de föreslagna ledamöterna hänvisas till Bilaga 2. 



 

Förslag till uppgifter för valberedning och för principer för utseende av valberedning 

för årsstämman 2020 

 

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedning för 

årsstämman 2021 enligt följande. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 bereda och lämna förslag avseende  

a. Val av ordförande vid årsstämma 

b. Antal ledamöter i styrelsen 

c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete 

d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen 

e. Arvode till revisor 

f. Val av revisor 

g. Uppgifter och principer för valberedning 

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Därtill skall styrelsens ordförande adjungeras 

till valberedningen. Styrelsens ordförande skall, med utgångspunkt från den av Euroclear 

förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2020 till röstetalet tre största 

aktieägarna i bolaget samt den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse 

ledamöter till valberedningen. Om samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre största 

samt till kapitalandelen den största sker representation endast med en deltagare från samma 

aktieägare medan den aktieägare som till kapitalandelen kommer närmast i följd erbjuds att 

representeras i valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt 

utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive 

kapitalandelen kommer närmast i följd.  

Valberedningen utser ordförande inom sig. 

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på 

bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman. 

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera 

ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande 

ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att 

återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en 

ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock skall inga 

ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i 

valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. 

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, 

bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att 

styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen 

ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större 

aktieägare.  

Ingen ersättning skall utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära 

skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen 

kan behöva för fullgörande av sitt arbete. 
 



 

Göteborg i mars 2020 

Valberedningen i Elos Medtech AB 


