
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman den 28 
april 2020 beslutar om följande oförändrade principer för valberedningens sammansättning tillika 
instruktion för valberedningen. 

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. 
Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i 
bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman. För det fall någon av 
de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde största aktieägaren 
tillfrågas och så vidare till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningen utser inom 
sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.  

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt 
eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. 

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

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande utgöra 
bolagets valberedning. Valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida 
www.corem.se, senast sex månader före nästkommande årsstämma. 

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska 
lägga fram följande beslutsunderlag inför årsstämman 2021. 

(i) Förslag till stämmoordförande 

(ii) Förslag till styrelse 

(iii) Förslag till styrelseordförande 

(iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden 

(v) Förslag till ersättning för utskottsarbete 

(vi) Förslag till revisorer 

(vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer 

(viii) Förslag till valberedningens sammansättning 



Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det 
finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. 
Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, 
sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade 
ägarförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.  

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. 

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget 
dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t ex sekreterare. 
Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens 
arbete. 

    

Stockholm i mars 2020 

Corem Property Group AB (publ) 

Valberedningen 
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