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Redogörelse för valberedningsarbete inför årsstämman 2008 

 
Inför årsstämman 2008 ska valberedningen bestå av tre ordinarie ledamöter, vilka ska  
representera de tre största ägarna i bolaget per det månadsskifte som föregick KappAhls  
tredje kvartalsrapport enligt ordinarie kalendarium.  
 
Beredningens sammansättning inför årsstämman 2008 offentliggjordes den 16 juni 2008.  
Beredningen har således inför denna årsstämma bestått av Kristian Lundius (ordförande), för 
Dutot Ltd. respektive Livy Ltd.., Ulf Strömsten för Catella samt KG Lindvall för Swedbank 
Robur fonder. Styrelsens ordförande Finn Johnsson har adjungerats till beredningen. 
  
Beredningen konstituerade sig den 3 juli 2008 och har haft tre möten, med kontakter där-
emellan. Beredningen har följt den arbetsordning som föregående årsstämma fastställde och 
således haft i uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2008 avseende: 
 
- stämmoordförande, 
- styrelse, 
- styrelseordförande, 
- styrelsearvoden (fördelat på styrelseordförande, övriga ledamöter samt utskottsarbete), 
- revisor, 
- revisorsarvode, samt  
- instruktion och arbetsordning för nästa valberedning. 

 
Avsikten med beredningens arbete har bland annat varit att skapa en ändamålsenlig styrelse-
sammansättning och att ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter ska ge en 
bred bas som passar väl mot det skede och den marknadssituation som KappAhl befinner sig 
i. Beredningen har därför tagit del av den styrelseutvärdering som skett. Beredningen har ock-
så övervägt vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha.  
 
Beredningen har vidare diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Beredningen 
har bedömt att fyra av fem stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till  
bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamoten Paul Frankenius kan, på grunda av sin tidigare 
anställning i bolaget, inte anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Beredningen har också bedömt att samtliga stämmovalda ledamöter som är oberoende i för-
hållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets  
större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således gällande krav på  
oberoende ledamöter. 
 
Sammantaget är det beredningens uppfattning att sittande styrelse har den kompetens och de 
egenskaper som krävs. Beredningen föreslår att samtliga stämmovalda ledamöter omväljs på 
stämman. Samtliga stämmovalda ledamöter har dessutom förklarat sig vara tillgängliga för 
omval. Beredningen föreslår också att Finn Johnsson fortsätter som styrelsens ordförande. 
 
Vad avser styrelsearvoden och arvoden för utskottsarbete har beredningen studerat arvode-
ringsnivåerna i liknande bolag, samt beslutat föreslå att en mindre ökning ska ske på sätt när-
mare framgår av kallelsen. 
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Beredningen har vidare föreslagit några smärre justeringar av instruktionerna för nästa val-
beredning. Justeringarna innebär i huvudsak (i) att den första avstämningen för identifierande 
av de största ägarna ska ske vid utgången av april istället för vid utgången av maj månad, (ii) 
att VPCs registrering och ägargruppering avgör och (iii) att aktieägare i god tid behöver  
anmäla storlek på innehav och eventuellt intresse att delta. Vidare ska enbart ägarförändringar 
som äger rum tidigare än sex veckor före årsstämman medföra förändring av beredningens 
sammansättning.  
 
Beredningen har även behandlat frågan avseende förslag om val av revisor eftersom revisorns 
mandattid löper ut vid årsstämman 2008. Beredningen har tagit del av revisionsutskottets  
utvärdering av revisionen. Beredningen har också tagit del av underlag och rekommendation 
från revisionsutskottet om att omvälja ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB.  
 
Beredningen har funnit att ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB väl fyller gällande kompetens 
och oberoendekrav. Förslaget om revisorsval är således att valberedningen föreslår omval av 
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB intill den fjärde årsstämma som hålls efter revisorsvalet. 
Beredningens önskemål är att Bror Frid fortsätter som huvudansvarig revisor. Beredningen 
har slutligen tillstyrkt revisionsutskottets rekommendation om att arvode till revisorn ska utgå 
enligt sedvanliga normer och mot godkänd räkning.  
 
Beredningens samtliga beslut har varit enhälliga.  
 
 
Mölndal i december 2008 
 
Valberedningen i KappAhl Holding AB (publ) 
 


