
   
 
 
 

Instruktion valberedning i QleanAir AB (publ)  

Bestämmelser om inrättande av en valberedning återfinns i Koden. Valberedningen är 
bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val och arvodesfrågor 
samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning.  

Vid extra bolagsstämma den 7 oktober 2019 beslutades att anta principer för tillsättande av och 
instruktion avseende valberedningen att gälla tills vidare intill dess annat beslutas av 
bolagsstämman. Enligt dessa principer ska valberedningen bestå av styrelsens ord förande och 
tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje 
kvartalet respektive år. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses även kända 
aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt 
att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till 
valberedningen ska denna rätt övergå till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, 
och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, såvida inte 
styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl för att göra det. När aktieägare kontaktas 
med förfrågan om utseende av ledamot i valberedning en ska styrelsens ordförande uppställa 
erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.  

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett 
ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser en 
ordförande bland sina ledamöter. Styrelsens ordförande ska inte vara valbered ningens 
ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och 
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av 
samma aktieägare som utsåg den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre 
tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieäga re som tillhör denna grupp. Om 
aktieägare som utsett viss ledamot väsentligt minskat sitt aktieinnehav i Bolaget, och 
valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet 
inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamo ten lämna valberedningen och 
valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen 
att utse ny ledamot.  

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till 
annan följer av Koden. Valberedning ens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. 
Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av 
Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.  
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