PUNKT 11 - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNINGENS
SAMMANSÄTTNING
Valberedningen i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241 (”Bolaget”) föreslår
att årsstämman den 7 maj 2020 beslutar att fastställa följande oförändrade principer för
valberedningens sammansättning tillika instruktion för valberedningen.
Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på
årsstämman

avseende

val

av

ordförande

vid

årsstämma,

styrelsens

ordförande,

styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.
Senast åtta månader före årsstämman ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som
enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga
deras respektive representant till valberedningen.
En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en
intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i
valberedningen
Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande.
Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren
utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages
senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning har utsetts.
Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till
förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i
Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett
representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.
Väljer en av de tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan
nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana
den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar,
utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny
ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte
redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.
Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå
till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.
Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader som
bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.
Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska
lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning.

Stockholm i april 2020
Odd Molly International AB (publ)
Valberedningen

