Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022
Redogörelse för arbetet i Randviken Fastigheter AB (publ):s valberedning
Från och med den 16 december 2021 tillämpar Randviken Fastigheter AB (publ) Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”), utgiven av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Vid årsstämman 2021
antogs ingen valberedningsinstruktion i enlighet med Kodens regler då bolaget inte var skyldigt
att tillämpa Koden. Styrelsens ordförande, Tobias Emanuelsson, kontaktade emellertid de
röstmässigt starkaste aktieägarna i Randviken per den 30 september 2021, i syfte att erbjuda
dem möjlighet att utse en ledamot vardera till en valberedning. Arbetet renderade i en
valberedning inför årsstämman 2022 bestående av Karim Sahibzada, valberedningens
ordförande och utsedd av RMW Rand AB, Tobias Emanuelsson, utsedd i egenskap av
styrelseordförande och Sven-Olof Johansson, utsedd av Fastpartner AB.
Valberedningen har sammanträtt vid ett tillfälle och däremellan haft löpande kontakt.
Valberedningen har inledningsvis orienterat sig i styrelsearbetets funktion och bedrivande, liksom
i bolagets strategier, mål och framtida utmaningar. Vidare har valberedningen bedömt vilken
kompetens och erfarenhet som styrelseledamöterna i bolagets styrelse bör besitta.
Bolaget har på sin webbplats informerat om det sätt på vilket aktieägare kan lämna förslag till
valberedningen. Inga förslag har inkommit.
Valberedningens förslag till årsstämman 2022
Ordförande på årsstämman (punkt 1): Valberedningen föreslår att advokaten Jan Berg väljs till
ordförande vid stämman.
Antal styrelseledamöter (punkt 9): Valberedningen föreslår sju (7) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
Antal revisorer (punkt 9): Valberedningen föreslår en revisor utan suppleant.
Styrelse- och revisionsarvoden (punkt 10): Valberedningen föreslår att årligt arvode skall utgå
med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor till envar av de ordinarie
ledamöterna, dock att arvode inte skall utgå till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget
på grund av pågående anställning. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Förslag till styrelseledamöter (punkt 11): Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omval av nuvarande ordinarie ledamöterna Tobias Emanuelsson, Fredrik Brodin,
Robin Rutili, Lars Tagesson och Douglas Westerberg samt nyval av Madeleine Raukas och Erika
Kveldstad.
Douglas Westerberg och Tobias Emanuelsson är inte oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare. I övrigt är samtliga föreslagna styrelseledamöter oberoende i förhållande till bolaget,
bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
Styrelsens ordförande (punkt 11): Valberedningen föreslår att Tobias Emanuelsson omväljs till
styrelseordförande.
Förslag till revisor (punkt 11): Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens
rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.
Förslag till instruktion (punkt 12): Valberedningen föreslår att stämman godkänner den
valberedningsinstruktion som föreslagits.
Valberedningens yttrande beträffande förslaget till styrelse och revisor
Med utgångspunkt i den information valberedningen erhållit om bolagets verksamhet och
utveckling samt om styrelsens sammansättning och dess arbete har valberedningen prövat såväl
frågan om lämplig storlek på styrelsen som frågan om val av ledamöter. Härvid har också särskilt

beaktats Kodens krav på att mångsidighet och bredd samt en jämn könsfördelning ska
eftersträvas.
Valberedningens bedömning är att sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för
närvarande är ett lämpligt antal ledamöter för ett effektivt styrelsearbete.
Valberedningens föreslår omval av styrelseledamöterna Tobias Emanuelsson, Fredrik Brodin,
Robin Rutili, Lars Tagesson och Douglas Westerberg samt nyval av Madeleine Raukas och Erika
Kveldstad. Ett sådant beslut är motiverat mot bakgrund av intresset att bibehålla kontinuitet och
stabilitet på styrelsenivå. Föreslagna ledamöter representerar en bredd av såväl finansiell
kompetens som fastighetskunnande.
Madeleine Raukas, född 1967, har en fil. kand. från Stockholms universitet och en exekutiv
utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och bred ledarerfarenhet från
bemanning, transport- och infrastruktursektorn. Hon har innehaft befattningar såsom tf vd och
vice vd SJ AB, tf vd och vice vd SL, Vd SAS Ground Service Sverige, Vd Sveriges HR
föreningen och är för närvarande även styrelseledamot i Dedicare AB (publ). Madeleine är
oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Madeleine
innehar inga aktier i bolaget.
Erika Kveldstad, född 1981. Erika är civilekonom och har varit auktoriserad revisor på PwC inom
fastighet och entreprenad och har lång erfarenhet av att jobba som CFO, finanschef på såväl
noterade som onoterade fastighetsbolag såsom Fastator, Genova, Offentliga Hus och hon jobbar
nu som VD på Stockholm Byggkoncept AB. Erika är oberoende i förhållande till bolaget,
bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Erika innehar inga aktier i bolaget.
Valberedningens uppfattning är att Tobias Emanuelsson, styrelsens ordförande, på ett positivt
sätt bidrar till bedrivandet av styrelsearbetet och att Tobias kunskap och insikt om Randviken och
den bransch som bolaget verkar inom bör tillvaratas. Valberedningen föreslår därför årsstämman
2022 att omvälja Tobias Emanuelsson till styrelsens ordförande.
Information om övriga personer som föreslås för val till styrelsen finns på bolagets webbplats
www.randviken.com.
Om valberedningens förslag bifalles av stämman kommer två av styrelsens sju ledamöter vara
kvinnor, vilket enligt valberedningens uppfattning inte kan betraktas som förenligt med Kodens
uppställda krav på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Valberedningen har
som ambition att över tid utjämna könsfördelningen bland styrelseledamöterna och att framledes
fortsätta att särskilt beakta denna faktor i valberedningsarbetet.
Sammanfattningsvis har valberedningen funnit att föreslagen styrelse med beaktande av
bolagets verksamhet och utvecklingsskede har en ändamålsenlig sammansättning präglad av
mångsidighet och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
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