Valberedningens förslag till beslut om instruktioner för valberedningen
Gällande från och med årsstämman den 29 april 2022.
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) ska bolag som omfattas av Koden ha en
valberedning. Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut
som ska fattas av bolagsstämman. Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ordförande och
övriga ledamöter till bolagets styrelse och revisor. Valberedningen ska vidare föreslå person för
bolagsstämmans val av stämmoordförande samt lämna förslag till bolagsstämmans beslut om
arvode till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisorn.
Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de tre
röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken* per
den första bankdagen i september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska
sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den
röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Majoriteten av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Avstår någon av de tre röstmässigt största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse
ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett
en ledamot till valberedningen.
Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före
årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av
dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de
tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare
utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en
av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur.
Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.
Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget
ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete.
Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning
offentliggjorts.
Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:
a)
b)
c)
d)

förslag till stämmoordförande;
förslag till antalet styrelseledamöter;
förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd
av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för
utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
f) i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod
för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.
.

Stockholm i mars 2022
Randviken Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

* Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade
aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken
har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

