
Instruktioner valberedning 

Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i 
bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande 
ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska 
ägarförhållandena per den 30 juni 2021 avgöra vilka som är de till röstetalet största 
aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i 
valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon 
av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska 
nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till 
valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de 
utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2022. Valberedningens 
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

För det fall den aktieägare som ledamoten utsetts av, inte längre utgör en av de fyra 
till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan 
ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till 
röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en 
utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den 
aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny ledamot i 
valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, 
om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den 
aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en 
ledamot i valberedningen. 

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas 
årsstämman 2022 för beslut: 

a) förslag till stämmoordförande 
b) förslag till styrelse 
c) förslag till styrelseordförande och eventuell vice ordförande 
d) förslag till styrelsearvoden 
e) förslag till revisor 
f) förslag till revisorsarvode 
g) förslag avseende skäliga kostnader för valberedningen 
h) förslag rörande valberedningen inför 2023 års årsstämma. 

 
Inget arvode ska utgå till valberedningen men BioGaia ska svara för skäliga 
kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska 
kunna fullfölja sitt uppdrag. 

  

 


