Instruktion för utseende av
valberedning
– antagen vid årsstämman den 30 juni 2020
Styrelsens ordförande ska, så snart det rimligen kan ske, kontakta de tre till
röstetalet största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över
registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De tre till röstetalet
största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning
utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en
ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till
röstetalet största aktieägandet i Bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om
inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt
största aktieägaren. Styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan
ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen. Om ledamot avgår
ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en
ersättare.
Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att
aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt
aktieinnehav i Bolaget. Om en aktieägare, som nominerat en ledamot i
valberedningen, minskar sitt aktieinnehav i Bolaget och därmed inte utgör en av de
till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget samt att detta sker tidigare än två
månader före nästkommande årsstämma, ska dennes ledamot ställa sin plats i
valberedningen till förfogande. Istället bör, efter beslut av valberedningen, någon
annan aktieägare enligt ovan erbjudas att utse en ny ledamot i valberedningen.
Inträffar däremot sådan minskning i innehavet senare är två månader före
nästkommande årsstämma, äger ledamoten rätt att sitta kvar i valberedningen och
fullgöra sitt uppdrag.
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Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska
valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information
om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en
ledamot utsetts av. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras
genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex
månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska
omedelbart offentliggöras.
Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman, och i förekommande fall
extra bolagsstämma, arbeta fram
ett förslag att föreläggas stämman för beslut om:
• ordförande vid årsstämma;
• antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan
ordförande, vice ordförande (i förkommande fall), övriga ledamöter och
eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott;
• val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
• val av revisor;
• arvode till Bolagets revisor; och
• principer för inrättande av nästa års valberedning.
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på
Bolagets webbplats www.sbsstudent.se.
Arvode eller annan ersättning från Bolaget ska inte utgå till valberedningens
ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader
för externa kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt
uppdrag.

Sida 2 av 2

