
 

 

Redogörelse för valberedningsarbete inför årsstämman 2009 
 
Föregående årsstämma har beslutat att valberedningen inför årsstämman 2009 ska bestå av tre 
ordinarie ledamöter, vilka ska representera de tre största ägarna i bolaget per den 30 april 2009. 
Den 25 maj 2009 offentliggjordes att valberedningen inför årsstämman den 25 november 2009 
består av Kristian Lundius (Dutot Ltd.), Kristina Leffler (Livy Ltd.) och Philip Wendt (Läns-
försäkringar). Valberedningen höll sitt konstituerande möte den 22 juni 2009, och Kristian 
Lundius utsågs då till beredningens ordförande. Styrelsens ordförande Finn Johnsson har  
adjungerats till beredningen.  
 
Föregående årsstämmas instruktioner innebär att vid ägarförändringar ska styrelsens ordfö-
rande kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana 
denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valbered-
ningen och ersätta tidigare ledamot som inte längre representerar de tre största aktieägarna. 
Mer än sex veckor före årsstämman skedde en ägarförändring som medförde att KG Lindvall 
(för Swedbank Robur fonder som ny tredje största ägare) ersatte Philip Wendt i valberedning-
en. 
 
Beredningen har sammantaget haft tre möten, med kontakter däremellan. Beredningen har 
följt den arbetsordning som årsstämman fastställde och således haft i uppgift att arbeta fram 
förslag att framläggas på årsstämman 2009 avseende:  
- stämmoordförande, 
- styrelse, 
- styrelseordförande, 
- styrelsearvoden (fördelat på styrelseordförande, övriga ledamöter samt utskottsarbete), och 
- instruktion och arbetsordning för nästa valberedning. 
 
Målsättningen med beredningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelse-
sammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter ska-
par en bred bas som passar väl mot KappAhls verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden 
i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, 
erfarenhet och bakgrund.  
 
Beredningen har tagit del av den styrelseutvärdering som skett. Beredningen har övervägt vilka 
kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Beredningen har också 
konstaterat att en god könsfördelning råder bland de stämmovalda ledamöterna och att en 
övervägande majoritet av den samlade styrelsen utgörs av kvinnor. Beredningen har vidare 
diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende, samt bedömt att fyra av fem stämmo-
valda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelseledamoten 
Paul Frankenius kan, på grunda av sin tidigare anställning i bolaget, inte anses oberoende i 
förhållande till bolaget och dess ledning. Beredningen har också bedömt att samtliga stämmo-
valda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning också är obero-
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ende 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 erfordras och som är lämpliga för KappAhls verksamhet, utvecklingsskede 
och förhållanden i övrigt. Beredningen föreslår att samtliga stämmovalda ledamöter omväljs 
på stämman. Beredningen föreslår också att Finn Johnsson fortsätter som styrelsens ordfö-
rande. Samtliga stämmovalda ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval. 
 
Vad avser styrelsearvoden och arvoden för utskottsarbete har beredningen föreslagit oföränd-
rade arvoden. 

Vad avser instruktion och arbetsordning för nästa års valberedning har beredningen föreslagit 
att instruktionen och arbetsordningen ska vara oförändrad. Swedbank Robur fonder har ge-
nom KG Lindvall reserverat sig mot den del av förslaget som avser antalet ledamöter i valbe-
redningen, såtillvida att denne föreslagit att representanter för de fyra största ägarna bör utses 
istället för representanter för de tre största ägarna under motivering att därigenom åstadkom-
ma en bredare ägarrepresentation och en bättre balans mellan huvudägare och övriga ägare. 
Swedbank Robur fonder har dock ställt sig bakom övriga delar av förslaget.  

 
Beredningens samtliga övriga beslut har varit enhälliga. 
 
Mölndal i oktober 2009 

Valberedningen i KappAhl Holding AB (publ) 


