
 

Plejds valberednings förslag inför årsstämma 2018 
Plejds valberedning inför årsstämman 2018 har i linje med beslut på 2017 års bolagsstämma bestått 
av företagets största ägare per 30/9 2017 samt bolagets ordförande som också varit 
sammankallande i valberedningens arbete: 

• Petter Wingstrand, oberoende ägare, valberedningens ordförande 
• Mats Enegren, Almi Invest AB, styrelseledamot 
• Erik Calissendorff (aktier ägda via Tansaki AB), Plejds grundare, styrelseledamot 
• Gustav Josefsson, Pluspole AB, Plejds hårdvarukonsult 
• Pär Källeskog, Parsight AB, ordförande i Plejd och sammankallande 

Babak Esfahani, Plejds VD har adjungerats vid behov. 

 

Valberedningens arbete 

Plejds ordförande kallade i oktober 2017 bolagets 4 största ägare enligt Euroclear per den 30/9 att 
ingå i valberedningen. Därefter har gruppen haft 3 möten, ibland med VD adjungerad, och ett antal 
kontakter med nuvarande och potentiella styrelseledamöter liksom andra intressenter för att 
utvärdera och bemanna styrelsen, samt i övrigt fullfölja valberedningens uppgifter. 

Valberedningens sammansättning och arbetsgång publicerades på bolagets hemsida i mitten på 
november. 

Ordföranden i valberedningen kommer på årsstämman att föredra hur arbetet bedrivits samt 
presentera valberedningens förslag till beslut. Denna skrift publiceras också på bolagets hemsida i 
samband med kallelse till årsstämman. 

 

Förslag till styrelse och revisor 2018 

Valberedningen föreslår att årsstämman till bolagets styrelse återväljer Pär Källeskog som ordförande 
samt ledamöterna Erik Calissendorff och Bengt Nilsson. Hittillsvarande ledamöterna Mats Enegren 
och Alexander Hellström har avböjt omval. VD Babak Esfahani föreslås i fortsättningen bli 
föredragande i styrelsens möten utan att själv formellt ingå i styrelsen. Som nya ledamöter föreslås 
Fia Holmström - kommunikationsexpert Valentin & Byhr reklambyrå, Gustav Josefsson – 
hårdvarukonsult och produktionsexpert Pluspole, samt Nico Jonkers – Senior VP Schneider Electric. 

Motivering till förslaget är att föreslagen styrelse sammantaget kommer att ha en både bred och 
djup kompetens om bolagets viktigaste frågor. Ledamöterna representerar dessutom både större 
och mindre aktieägare. 

Till revisor föreslås återval av bolagets revisorer RSM Göteborg Kommanditbolag. 

 

Förslag arvoden styrelse och revisor 2017 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2017 utgår med två prisbasbelopp till styrelsens 
ordförande och ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. 

Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga 
debiteringsnormer. 

 



Förslag arbetsordning för valberedningen 2019 och framåt 

Arbetsordningen ska revideras årligen i samband med bolagets årsstämma. 

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast 31 oktober, sammankalla de per den 30 september 
enligt Euroclear Sweden AB fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl 
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse 
varsin ledamot till valberedningen. Styrelseledamöter eller personer i bolagsledningen bör ej vara i 
majoritet i valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot 
till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till 
valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om 
någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de 
sex största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra 
ledamöter. Verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. 

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till 
ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en skriftlig 
arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny 
valberedning utsetts. 

3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman på 
bolagets hemsida. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i 
nomineringsfrågor. 

4. Har aktieägare tillkommit bland de fyra största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, 
får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. 
Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om 
ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de fyra 
största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. 
Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. 
Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. 

5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: 

· val av ordförande vid årsstämma, 
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, 
· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, 
· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt 
· beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall). 

6. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens 
krav om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya 
ledamöter som behöver rekryteras. 

7. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits samt 
kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets 
hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och 
föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut. 

8. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget 
med kostnader, efter överenskommelse med VD, för exempelvis rekryteringskonsulter eller 
andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 


