
 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022 
 
 

Valberedningen för Nanologica AB (publ), org. nr. 556664-5023, (”Bolaget”) har utsetts enligt 
de principer som beslutades av årsstämman 2021 och består av Carl-Johan Spak, utsedd av 
Flerie Invest AB, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Microcap samt Joakim 
Persson, utsedd av Vega Bianca AB. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 
29 oktober 2021 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ledamöterna i 
valberedningen har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka 48,3 procent av 
aktierna och rösterna i Bolaget. 

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2021 lämnar valberedningen 
följande förslag inför årsstämman den 2 juni 2022. 

Ordförande vid årsstämman (punkt 1) 

Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen, verksam vid Advokatfirman Lindahl, eller 
den som styrelsen utser vid Mårten Steens förhinder, utses till ordförande vid årsstämman. 

Arvode till styrelsen och revisor (punkt 8) 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma höjs för bolagets 
styrelseordförande och styrelseledamöter. Arvodet föreslås att utgå enligt följande (inom 
parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):  

• Styrelsens ordförande: 290 000 kronor (240 000) 
• Övriga ledamöter: 170 000 kronor (140 000)  
• Ordförande i revisionsutskottet: 50 000 kronor (50 000) 
• Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 30 000 kronor (30 000) 
• Ordförande i ersättningsutskottet: 25 000 kronor (25 000) 
• Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 15 000 kronor (15 0000)  

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 1 445 000 kronor (1 215 000). 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning. 

Antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9) 

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter, 
utan suppleanter. 

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor i Bolaget, och 
att ingen revisorssuppleant utses. 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice styrelseordförande (punkt 10) 

Valberedningen föreslår att omval sker av samtliga styrelseledamöter; Gisela Sitbon, Mattias 
Bengtsson, Eva Byröd, Thomas Eldered, Tomas Kramar, Anders Rabbe och Lena Torlegård 
för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår 
valberedningen omval av Gisela Sitbon som styrelseordförande. 

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som 
följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens motiverade yttrande avseende 
förslaget till val av styrelse framgår av Bilaga 1. 



Val av revisor (punkt 11) 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets förslag, omval av det registrerade 
revisionsbolaget BDO AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet 
av nästa årsstämma. BDO AB har anmält auktoriserade revisorn Niclas Nordström som 
huvudansvarig revisor. 

Inrättande av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 12) 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 
2023 som ska utses enligt de principer som anges nedan samt att stämman beslutar att anta 
följande instruktion för valberedningens arbete. 

Principer för utseende av valberedningens ledamöter 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta en valberedning och att anta 
principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nedanstående.  

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska representera de tre 
röstmässigt största ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på 
grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade 
aktieägare per den 30 september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad i förteckningen 
hos Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens 
ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.  

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla 
representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. 
Styrelsens ordförande ska i övrigt enbart bistå valberedningen och vara valberedningen 
behjälplig i utförandet av dess uppdrag. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. 
Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen får inte 
vara ledamot av valberedningen. 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. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men får inte 
utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i 
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska 
offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före 
årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse 
ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse 
ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.  

Om det till följd av ägarförändringar i Bolaget bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda 
ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter 
inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete 
är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma 
aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt 
nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på Bolagets 
webbplats. 

 



Valberedningens uppgifter 

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag till beslut avseende: 
a) Val av ordförande på stämman, 
b) Antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter som ska väljas av stämman, 
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott med 

uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, 
d) Fastställande av arvoden till revisorer, 
e) Val av styrelse och styrelseordförande 
f) Val av revisorer, och  
g) Förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete 

inför nästkommande årsstämma. 
Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska 
valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som 
mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för 
årsstämman följa Kodens bestämmelser. 

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden 
ankommer på valberedningen. De åtaganden som anges ovan i relation till Koden ska gälla 
under förutsättning att Bolaget är skyldigt att tillämpa Koden. 

Valberedningens arbetsformer 

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av 
valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till 
möte, ska begäran efterkommas. 

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens 
beslut gäller den mening för vilken mer än häften av de närvarande ledamöterna röstar eller, 
vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande. 

Arvode 

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för 
skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska 
kunna fullfölja sitt uppdrag 
 

--------------------------------------------- 
 

Stockholm i april 2022 
 

Valberedningen för Nanologica AB 
 
 
Carl-Johan Spak             Lennart Francke                             Joakim Persson 
(ordförande)  



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse inför 
årsstämman 2022 

Bakgrund 
I enlighet med nuvarande instruktioner för valberedningen sammankallade styrelsens 
ordförande Gisela Sitbon i november 2021 en valberedning inför årsstämma 2022 bestående 
av de största aktieägarna i Nanologica AB. Valberedningen består av Carl-Johan Spak – Flerie 
Invest AB, Lennart Francke – Swedbank Robur Microcap, samt Joakim Persson – Vega 
Bianca AB och representerar tillsammans ca 48 procent av röstetalet i bolaget. I enlighet med 
instruktioner för valberedningen utsåg valberedningens ledamöter Carl-Johan Spak till 
ordförande i valberedningen. Nanologicas styrelse består för närvarande av sju stämmovalda 
ledamöter. Valberedningens föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod har sju 
stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst 
tre och högst nio ledamöter samt högst tre suppleanter. Valberedningen föreslår omval av de 
nuvarande ledamöterna Gisela Sitbon, Thomas Eldered, Tomas Kramar, Eva Byröd, Mattias 
Bengtsson, Anders Rabbe och Lena Torlegård. Vidare föreslår valberedningen att Gisela 
Sitbon väljs till styrelseordförande. 

Motiverat yttrande  
Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden. Som underlag för sitt arbete har 
valberedningen bland annat tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt 
intervjuat samtliga nuvarande ledamöter. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen 
uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och 
framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad 
avser erfarenhet och kompetens. De styrelseledamöter som föreslås till omval besitter såväl 
finansiell som operationell kompetens samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för 
en betydande långsiktighet samt relevant branscherfarenhet. Några förslag beträffande 
styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens 
ledamöter.  

Valberedningen har under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på 
styrelseledamöters oberoende. Valberedningen anser att styrelsen har en med hänsyn till 
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig 
sammansättning. I linje med tidigare praxis har Valberedningen eftersträvat en jämn 
könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen 
vilket också återspeglas i nuvarande sammansättning.  
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Valberedningen för Nanologica AB 


