
Valberedningen förslag och till Haldex AB:s årsstämma 2022 och redogörelse för sitt arbete 

 

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR SITT ARBETE 

Valberedning har bestått av Anders Algotsson, AFA Försäkring (ordförande), Kenth Eriksson, Athanse 

Industrial Partners, Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, Björn Henriksson, Nordea Fonder samt 

styrelseordföranden i Haldex AB, Håkan Karlsson.  

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden mellan årsstämman 2021 och 

årsstämman 2022. Valberedningen har dessutom genomfört sex intervjuer med styrelsens 

ledamöter. Coronapandemins restriktioner har medfört att valberedningens arbete även i år enbart 

har utförts med digitala möten. Beslut om att lämna nedanstående förslag har fattats enhälligt. 

VALBEREDNINGENS MANDAT 

Valberedningsinstruktion antagen på årsstämman 2021. 

 

FÖRSLAG: 

Stämman 

Val av ordförande vid stämman: Styrelseordförande i Haldex AB, Håkan Karlsson 

 

Styrelsen 

Antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman: 6 stycken 

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter: 

a. 770 000 kronor till styrelseordföranden och 330 000 kronor till var och en av de övriga av 
årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget; 

b. 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de 
övriga ledamöterna i revisionsutskottet som inte är anställda i bolaget; samt 

c. 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de 
övriga ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget. 

Förslag i a) innebär 10% förändring av arvoden. Förslag b) och c) innebär oförändrade arvoden i 

utskotten.  

Val av styrelseledamöter: Omval av samtliga 

Val av styrelseordförande: Omval  

 

Revisorer 

Antalet revisorer: En revisionsbyrå 

Val av revisorer: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till revisorer. 

PwC har meddelat att Eric Salander kommer att utses som huvudansvariga revisor. 

Bestämmande av arvoden till revisorer: Enligt godkänd räkning 

 



REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL FÖRSLAG: 

Utvärdering av styrelsen och förslag till styrelsesammansättning 

Valberedningen har vid ett av valberedningens möten tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete 

som utförts samt intervjuat styrelseledamöterna. Baserat härpå har valberedningen funnit att 

styrelsens arbete fungerat mycket väl. Valberedningen har i sitt arbete, både vad avser utvärderingen 

och sitt förslag, beaktat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd 

och jämn könsfördelning i styrelsen. 

Styrelsens samlade kompetens 

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av Haldex verksamhet och 

utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Samtliga föreslagna 

ledamöter har meddelat att de har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget. 

Valberedningen har funnit att ledamöterna föreslagna för omval besitter den mångsidighet och bredd 

i fråga om kompetens, erfarenhet, insikt och bakgrund, som erfordras för att förstå, granska och 

utvärdera Haldex verksamhet samt dess risker. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms även besitta 

önskad nivå av integritet. 

Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att en majoritet av styrelseledamöterna skall vara oberoende 

i förhållande till Haldex och dess leding och av dessa skall minst två vara oberoende även i förhållande 

till Haldex större aktieägare. Valberedningens förslag uppfyller dessa krav. Ledamöternas oberoende 

enligt Svensk kod för bolagsstyrning framgår av presentationen av ledamöterna på Haldex hemsida. 

Arvoden till styrelseledamöter 

Styrelsen har haft en stor arbetsbörda och ansvar för att förbättra Haldex konkurrenskraft under det 

gångna året som dessutom försvårades av den pågående epidemien. Styrelsearvodena har varit 

oförändrade i tre år så även om ökning i år är lite större så anser valberedningen att höjningen är 

välmotiverad. Med den föreslagna höjningen av de ordinarie arvodena anser valberedningen att en 

översyn av utskottsarvodena kan göras till nästa årsstämma.  

Revisorsval 

Haldex revisionsutskott har rekommenderat att det utses en revionsbyrå, Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers (”PwC”) till revisor i Haldex AB. Väljs PwC, så har de meddelat att Eric 

Salander kommer att utses som huvudansvariga revisor. Revisionsutskottets ordförande och Haldex 

CFO har intervjuat Eric Salander och referenser har inhämtats. Revisionsutskottets rekommendation 

har baserats på motiv som redovisats för valberedningen. Valberedningen har beslutat att följa 

revisionsutskottets rekommendation. 

 

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER 

Enbart omval föreslås. Info om sittande ledamöter finns på Haldex hemsida haldex.com/sv/corporate 


