
 
Motiverat yttrande beträffande Valberedningens för Svolder AB:s förslag till styrelse 
vid årsstämman den 19 november 2009 
 
Bakgrund 
I enlighet med beslut vid årsstämma 2008-11-20 har en valberedning utsetts bestående av Karin 
Kronstam, Christoffer Lundström, Mats Andersson och Gunnar Ek. Valberedningens ledamöter har 
meddelats i pressmeddelande 2009-06-03 samt i Svolders delårsrapport för nio månader.  Ordförande 
har varit Christoffer Lundström.  
 
Valberedningens förslag till styrelse 
Valberedningen föreslår bland annat följande: 
• Sex ordinarie styrelseledamöter, en utökning med en ledamot, samt inga suppleanter. 
• Omval av styrelseledamöterna Christer Dahlström, Eva-Lotta Kraft, Karin Kronstam och Rolf 

Lundström. 
• Nyval av Caroline Sundewall och Peter Norman som styrelseledamöter. 
 
Caroline Sundewall, f 1958, civilekonom och driver sedan 2001 konsultverksamhet i eget bolag. Hon 
är styrelseledamot i Electrolux AB, Haldex AB, TeliaSonera AB, Tradedoubler AB, Lifco AB, 
Pågengruppen AB samt Ahlsell AB. Sundewall har tidigare bland annat varit redaktör på 
Finanstidningen och Sydsvenska Dagbladet samt business controller på Ratos AB.  
 
Peter Norman, f 1958, fil. kand. och idag VD för Sjunde AP-fonden. Han har tidigare bl a varit 
ordförande i Carnegie Investment Bank, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning och direktör på 
Sveriges Riksbank. Norman är vice ordförande i Kärnavfallsfonden och ledamot av Kammarkollegiets 
fonddelegation. 
 
Motiverat yttrande 
För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida 
inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, till exempel vad avser 
branscherfarenhet och kompetens, samt hur styrelsearbetet bedrivits. Som underlag för sitt arbete har 
valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av 
styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete.  
 
Förslaget till nyvalet av Caroline Sundewall motiveras av hennes erfarenhet som styrelseledamot, 
goda kunskaper inom media och kommunikation samt goda kontaktnät i näringslivet. 
 
Förslaget till nyvalet av Peter Norman motiveras av hans goda kunskaper inom kapitalförvaltning samt 
att han som VD i AP7 har ett mycket gott informationsflöde från och kontaktnät i finansvärlden.  
 
Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Svolders verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet 
och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
 
Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller NASDAQ OMX Stockholms och Svensk kod för 
bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter. 
 
Utförligare information om övriga föreslagna styrelseledamöterna finns på Svolders hemsida. 
 
 
Valberedningen i Svolder AB 


