
Valberedningens fullständiga förslag till Svolders årsstämma 17 november 2010 
 
Svolders valberedning har bestått av Christoffer Lundström (Provobis-koncernen), Mats A Andersson 
(Fjärde AP-fonden), Torgny Prior (Prior och Nilsson Fonder) samt Karin Kronstam (ordförande i 
Svolder AB).  Valberedningen formerades i april 2010 i enlighet med beslut på årsstämman 2009. 
Christoffer Lundström har varit dess ordförande.  Valberedningen har haft sju formella möten och ett 
stort antal underhandskontakter och därefter kommit fram till nedanstående förslag till årsstämman 
den 17 november. 
  
Valberedningen har vid olika tillfällen intervjuat styrelsens ledamöter. Styrelseledamöternas 
kompetens har bedömts efter en kravprofil för den samlade styrelsen.  Valberedningen har även fått 
i aggregerad form tagit del av styrelsens egen utvärdering kring styrelsens arbete under 
verksamhetsåret 2009/2010.  
 
Karin Kronstam har den 22 juni meddelat valberedningen att hon önskar avgå ur styrelsen. Peter 
Norman har den 8 okt meddelat Svolder och begärt att omedelbart få avgå ur från styrelsen pga att 
han utsetts till minister i regeringen.  
 
Valberedningen har utifrån nämnda diskussioner och informationer beslutat att lämna nedanstående 
förslag till årsstämman.  
 
Punkt 2  Valberedningens förslag till stämmoordförande 
Valberedningen föreslår att Karin Kronstam utses till ordförande vid årsstämman. 
 
Punkt 10 Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisorer 
Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 750 000 kr (-20 000 kr), varav 250 000 kr till 
ordföranden och 125 000 kr var till övriga ledamöter.  
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt överenskommen räkning.  
  
Punkt 11 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 st (-1) ledamöter. 
 
Punkt 12  Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande 
Till omval föreslås Christer Dahlström, Rolf Lundström och Caroline Sundewall. Personerna och 
befintliga uppdrag presenteras på sidorna 38-39 i 2009/2010 års årsredovisning.  
 
Till nyval föreslås Lena Apler och Mats A Andersson. Valet av Lena Apler motiveras av hennes 
kunskaper om svenskt näringsliv samt byggande och utveckling av företag. Valet av Mats A 
Andersson motiveras av hans kunskaper och erfarenhet  inom kapitalförvaltning samt att han som 
VD i AP4 har ett mycket gott informationsflöde från  och  kontaktnät inom finansvärlden. 
Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att de till nyval föreslagna kandidaterna är, i enlighet 
med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till såväl bolaget som till dess större 
aktieägare.   
 
Valberedningen föreslår Caroline Sundewall som ny styrelseordförande. 
 
Lena Apler är VD i Collector AB samt ordförande och styrelseledamot  i ett flertal bolag inom 
Collector-koncernen (Collector Finance & Law). Hon är född 1951, ekonom och grundare 
av Collector. Efter en mångårig bankkarriär arbetade Lena Apler i början av 90-talet i statliga 
Securum som VD för Securum Finans. Hennes övriga nuvarande uppdrag innefattar Skogssällskapet, 



Svenska Garantiprodukter AB samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Lena Apler äger för 
närvarande inga aktier i Svolder AB.  
 
 
Mats Andersson är VD för Fjärde AP-fonden (AP4) och styrelseledamot i Vasakronan AB, AB Dombron 
och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Han är född 1954, är bosatt i Stockholm och 
har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Mats Andersson har bred och djup 
erfarenhet från kapitalmarknaden. Här kan särskilt nämnas affärsjournalist och Partner vid 
Affärsvärlden samt ledande befattningar inom analys och mäkleri hos Hägglöf & Ponsbach, S.G. 
Warburgs och Deutsche Bank. Mats Andersson har dessutom, innan nuvarande befattning på AP4, 
arbetat med kapitalförvaltning såsom portföljförvaltare på AP3 och CIO på Skandia Liv. Aktieägande i 
Svolder: 5 000 B-aktier. 
 
Mellan befintlig styrelse och föreslagna ledamöter till nyval finns överlappning i kompetens varför 
omval inte föreslås av Eva-Lotta Kraft. 
  
Valberedningen önskar framföra ett tack till Karin Kronstam, Eva-Lotta Kraft och Peter Norman för 
det engagemang och goda arbete de lagt ner i Svolders styrelse. 
 
 
Punkt 13 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning 
  
I enlighet med beslut vid årsstämma 19 november 2009 har en valberedning utsetts bestående av 
Mats Andersson, Karin Kronstam, Christoffer Lundström, och Torgny Prior. Valberedningens 
ledamöter har offentliggjorts genom pressmeddelande, på hemsidan samt i delårsrapporten för nio 
månader. Ordförande har varit Christoffer Lundström.  
 
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att årsstämman ska 
uppdra åt styrelsens ordförande att kontakta de större aktieägarna och i samråd med dessa utse 
ledamöter, att jämte styrelsens ordförande, utgöra en valberedning. Urvalet av aktieägare att 
kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckning per 31 mars 2011. Valberedningen utser inom sig 
en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före 
årsstämman 2011. Information om valberedningens sammansättning ska hållas tillgänglig på Svolders 
hemsida (www.svolder.se). I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att 
utföra sitt uppdrag, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig 
ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. I händelse av att ledamot eller den ägare 
ledamoten representerar vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande 
årsstämma väsentligt minskar sitt ägande i Svolder ska valberedningen inom sig besluta huruvida 
valberedningens sammansättning ska ändras. Eventuella förändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger 
en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på 
årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter, förslag till revisorer samt förslag till 
arvode till styrelse och revisorer. Valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning 
för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt 
arbete ingen ersättning från Svolder.  
 
Stockholm och Göteborg i oktober 2010 
 
 
 
 
Christoffer Lundström Torgny Prior            Mats A Andersson  Karin Kronstam 

http://www.svolder.se/

