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Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt valberedningens förslag till 
årsstämman i Climeon AB (publ) den 19 maj 2020 
 

Valberedningens arbete: 
 
Climeon AB:s huvudaktieägare inrättade en valberedning i enlighet med vad som kommunicerats i bolagets 
pressmeddelande från den 8 november 2019 samt godkändes av den extra bolagsstämman 17 december 2019 i syfte att 
fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Valberedningen består av följande ledamöter: 

• Anne Holm Rannaleet, tillika valberedningens ordförande, utsedd av aktieägaren   Joachim Karthäuser 
• Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström  
• Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken Fonder  
• Annelie Enquist, utsedd av aktieägaren Skandia Sverige Hållbar  
• Per Olofsson, styrelsens ordförande 

 

Valberedningen har hållit 6 protokollförda möten samt haft löpande dialoger mellan dessa möten och stämt av material och 
förslag. Vid valberedningens möten behandlades ingående de frågor som det åligger en valberedning att behandla enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt: 

- i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Climeons 
storlek, position och framtida inriktning 

- process för förnyelse av styrelsen 

- styrelsens storlek 

- styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund samt potentiella intressekonflikter i 
styrelsearbetet 

- vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen 

- arvodering av styrelseledamöter 

- val respektive arvodering av revisorer. 

 

Valberedningen har i sitt arbete genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter samt genomfört en 
rekryteringsprocess. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som har gjorts av tredje part samt utvärderat 
den instruktion för valberedningen som antogs vid den extra bolagsstämman den 17 december 2019. Valberedningen har 
tagit del av revisionsutskottets rekommendation till styrelsen beträffande revisorsval. Valberedningen har i sitt arbete 
beaktat att en jämn könsfördelning eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och 
bredd avseende kompentens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i 
Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.  
 
Vidare har valberedningen informerat Climeon om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen 
har beslutat att avge. 

Valberedningen har mottagit, diskuterat och beaktat de förlag som inkommit från aktieägare. 

 

Valberedningens förslag till stämman 

 

Val av ordförande vid stämman 

Föreslås att advokat Sven Rasmusson vid advokatfirman Rasmusson & Partners Advokat AB utses till ordförande vid 
stämman. 
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Antal styrelseledamöter och suppleanter 

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara sju (7) ordinarie ledamöter (f å 7) och inga 
suppleanter (f å 0). 

 

Antal revisorer och revisorssuppleanter 

Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor. 

 

Arvoden till styrelsen och revisorn 

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 400 000 SEK (f å 780 000 SEK) att fördelas med 400 000 SEK till 
ordföranden (f å 240 000 SEK) och med 200 000 SEK (f å 120 000 SEK) till varje övrig ledamot som inte är anställd i 
bolaget. Vidare föreslås ett arvode om 40 000 kronor (0 kr) utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (0 
kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (0 kr) utgår till ordförande i 
revisionsutskottet och 40 000 kronor (0 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet.  

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning. 

 
Val av styrelse och styrelseordförande 

Föreslås omval av Per Olofsson, Jan Svensson, Thomas Öström, Olle Bergström, Vivianne Holm och Therese Lundstedt 
samt nyval av Charlotte Strand. Det föreslås att Per Olofsson väljs om till styrelsens ordförande och att Jan Svensson väljs 
om till vice ordförande.  

 
Charlotte Strand, född 1961 i Danmark, har en kandidatexamen inom ekonomi (Cand. Oecon) från Aarhus Universitet i 
Danmark. Charlotte Strand har mångårig erfarenhet som CFO/finanschef inom den danska kraftbolagskoncernen Dong 
Energy och har därvid även varit Senior Vice President/CFO för dotterbolaget Dong Energy Wind Power. Vidare har Charlotte 
Strand mångårig erfarenhet från styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i PostNord AB, Flügger A/S, Per 
Aarsleff A/S och Esvagt A/S. Hon har vidare erfarenhet som ordförande i revisionsutskotten från två av dessa bolag. 
 
Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas respektive nyväljas återfinns på bolagets hemsida 
(www.climeon.com). Vidare bifogas valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelseval enligt bilaga 1. 

 

Revisor och revisorssuppleant 

Föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB i Stockholm. Det noteras att Deloitte AB meddelat att om revisionsbolaget 
väljs kommer den auktoriserade revisorn Johan Telander att fortsatt vara huvudansvarig revisor. 
 

Utseende av valberedning och instruktion för valberedningen 

Valberedningen för Climeon föreslår att valberedningen inför 2021 utses i enlighet med den instruktion för valberedningen 
som antogs vid den extra bolagsstämman den 17 december 2019 och som finns tillgänglig på bolagets hemsida 
(www.climeon.com), dock med den justeringen att styrelsens ordförande ges uppdraget att under september månad 
kontakta de fyra största ägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 
månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. De fyra ledamöterna som utses 
av aktieägare jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.  
 
Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av instruktionen för valberedningen. Den uppdaterade instruktionen för 
valberedningen som föreslås antas på årsstämman bifogas som bilaga 2. 

 

Stockholm i april 2020  
Valberedningen i Climeon AB (publ) 
Anne Holm Rannaleet, ordförande 

 

 


