
Valberedningens förslag inför årsstämman i Knowit AB år 2017, 
inklusive redogörelse för valberedningens arbete och 
valberedningens motiverade yttrande. 
 
Bakgrund 
 
I enlighet med beslut av årsstämman 2016 har de tre största aktieägarna per den 30 
september 2016 utsett var sin representant att tillsammans med styrelsens ordförande 
utgöra Knowits valberedning. Den inrättade valberedningen består av Malin Björkmo, 
Handelsbanken Fonder (ordförande), Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder, Jan Särlvik, 
Nordea Funds samt Mats Olsson, styrelseordförande i Knowit.  
 
Valberedningen har i enlighet med av bolagsstämman fastlagda principer haft i uppgift att ta 
fram förslag i följande frågor att framläggas vid årsstämman 2017: 
 

• val av stämmoordförande; 
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse; 
• arvode till styrelse; 
• val av revisor (i förekommande fall); samt 
• arvode till revisor.  

 
Därtill har valberedningen att årligen ta ställning till eventuell ändring av principerna för 
valberedningens utseende och arbete och att vid behov lämna förslag avseende detta till 
årsstämman.   
 
 
Valberedningens förslag 
 

1. Styrelsens ordförande Mats Olsson föreslås utses att som ordförande leda stämman. 
 

2. Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Förslaget 
innebär en minskning med en ledamot. 
 
Omval föreslås omval av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Eva Elmstedt, Liselotte 
Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson och Jon Risfelt. Pekka 
Seitola har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Mats Olsson som 
styrelsens ordförande. 
 

3. Valberedningen föreslår att styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete ska utgå 
enligt följande (arvode 2016 inom parentes); 

- styrelsens ordförande: 475 000 kr (425 000 kr), 
- var och en av övriga styrelseledamöter: 200 000 kr (185 000 kr), 
- ordförande i revisionsutskottet: 75 000 kr (0 kr), 
- ledamot i revisionsutskottet: 50 000 kr (0 kr), 
- ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kr (0 kr) samt 



- ledamot i ersättningsutskottet: 35 000 kr (0 kr). 
 

4. Omval föreslås av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med 
revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2018. 
PricewaterhouseCoopers AB har föreslagit Anna-Clara af Ekenstam som 
huvudansvarig revisor för det fall PricewaterhouseCoopers AB blir valt. 
 

5. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 
 

6. Inga förändringar föreslås avseende principerna för valberedningsförfarandet. 
Följande principer föreslås därför gälla: 
 
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför 
årsstämman 2018 skall bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt 
största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
den sista bankdagen i september 2017 samt styrelsens ordförande, som skall kalla 
valberedningen till dess första sammanträde. 
 
Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den 
röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen eljest utser inom sig. 
 
I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i 
valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och 
så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot 
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall aktieägaren ha rätt att utse 
en ny ledamot. 
 
Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre 
största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denne aktieägare ställa sin plats till 
förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall 
tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter skall inte 
bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större 
delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart 
inför årsstämman. 
 
Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar 
offentliggörs i samband med bolagets tredje kvartalsrapport 2017 eller, om en 
ändring sker senare, så snart den har skett. 
 
Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2018 lägga fram förslag till 
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och 
revisionsarvoden, ev. utskottsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. 
 
Valberedningen utses för perioden fram tills nästa utses. Arvoden skall ej utgå till 
valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med 
valberedningens arbete skall ersättas av bolaget 

 



 
Valberedningens arbete och motiverat yttrande 
 
Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2017 haft tre 
protokollförda möten. Valberedningen har också enskilt träffat och intervjuat var och en av 
styrelseledamöterna individuellt, och har även träffat Knowits vd för en presentation av 
bolaget. Genom styrelseordföranden har valberedningen fått ta del av resultatet av 
genomförd styrelseutvärdering.  
 
Inga förslag har inkommit till valberedningen från andra aktieägare.  
 
Styrelsen i Knowit har sedan årsstämman 2016 inrättat ett revisionsutskott och har för avsikt 
att inrätta ett ersättningsutskott. Valberedningen anser att det är motiverat att det utgår 
ersättning för arbetet i dessa utskott. Bland annat mot bakgrund av ökad reglering bedöms 
arbetet i revisionsutskottet vara mer betungande än det i ersättningsutskottet, vilket 
återspeglas i valberedningens förslag.  
 
Valberedningen har vidare i sitt arbete analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till 
likartade bolag vad avser bransch och storlek, och föreslår baserat på detta en höjning.  
 
Sammantaget innebär valberedningens förslag att den totala ersättningen till styrelsen, inkl. 
utskottsarvoden där det antas att utskotten består av en ordförande och en ledamot, 
kommer att uppgå till 1 685 000 kr (1 535 000 kr).  
 
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter minskar från sju till sex i syfte att 
ytterligare stärka förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete. Pekka Seitola har efter 
tolv år som  styrelseledamot avböjt omval och valberedningen föreslår inga ytterligare 
förändringar.  
 
Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Knowit fungerar mycket väl. Den 
föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets behov och utmaningar 
ändamålsenlig sammansättning, där var och en av ledamöterna kan bidra med relevant 
erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att förslaget innebär en styrelse som 
tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens och erfarenhet som erfordras 
med hänsyn till Knowits verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.  
 
Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.knowit.se. 
 
Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i 
bolagets styrelse. Valberedningen har som sin mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i svensk 
kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. 
Valberedningens förslag till stämman innebär en förbättring jämfört med tidigare år, då en 
helt jämn könsfördelning med tre kvinnor och tre män i styrelsen uppnås.  
 
Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till 
bolagets större aktieägare. Samtliga styrelseledamöter har erfarenhet av de krav som ställs 
på ett börsnoterat företag. 
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