
 
 
 
 

 
   
 

 
INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I ACADEMEDIA AB (PUBL) 

 
______________________________________________________________ 

 
AcadeMedia AB (publ) (“Bolaget”) är noterat på Nasdaq Stockholm (Mid Cap) och ska enligt Svensk 
kod för bolagsstyrning (“Koden”) ha en valberedning. Syftet med valberedningen är att säkerställa 
att val av och ersättning till styrelse och revisor bereds enligt en av ägarna styrd, strukturerad och 
bekantgjord process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. 
 
Hänvisningar häri till årsstämman ska anses innefatta extrastämmor där val av styrelse och/eller 
revisor beslutas.  
______________________________________________________________ 
 
1. Utseende av valberedning 

  
Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna 
baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och som kan 
utläsas av Euroclears ägarförteckning och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahålls 
Bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad. För det fall någon av 
de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska 
rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet 
i Bolaget.  
 
Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska 
utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt 
utser annan ledamot. Till valberedningens ordförande ska inte utses styrelseordföranden eller 
annan styrelseledamot i Bolaget. 
 
Vid en ägarförändring som inträffar efter utgången av räkenskapsårets tredje kvartal och 
senast den 31 augusti som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte 
längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin 
plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt 
att utse en ledamot till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess 
arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne 
aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven 
ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot 
och utse ny representant till ledamot i valberedningen. 
 
Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens 
mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts.  

 
2. Uppgifter 
  

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden och denna 
instruktion. Utan begränsning av det föregående, ska detta innefatta att bereda:  

 
a) motiverade förslag avseende (i) antalet styrelseledamöter, (ii) val av ordförande och 

övriga styrelseledamöter, och (ii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till 
var och en av styrelseledamöterna (inklusive arvode för utskottsarbete); 

b) med stöd av Bolagets revisionsutskott, förslag avseende val och arvodering av revisor; 
c) förslag till ordförande vid årsstämman; samt 
d) förslag avseende instruktion för valberedningen.  

 



 
 

 

Förslagen ska ha det innehåll som framgår av Koden och ska meddelas Bolaget i så god tid 
att förslagen kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets 
hemsida. I anslutning till att kallelsen publiceras ska valberedningen på Bolagets hemsida 
lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag, med beaktande av vad som sägs om 
styrelsens sammansättning i punkten 4.1 i Koden, och särskilt motivera förslaget mot 
bakgrund av kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Det motiverade yttrandet 
ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och dess 
mångfaldspolicy. 
 
På Bolagets årsstämma ska valberedningens ordförande, eller den som denne utser, 
presentera och motivera valberedningens förslag, mot bakgrund av Kodens krav.  
 
Valberedningen ska vid utförandet av sina uppgifter sträva efter och upprätthålla ett effektivt 
samarbete med styrelsen. Valberedningens ledamöter ska utveckla och underhålla sina 
kunskaper och förståelse för det ansvar som åligger valberedningen samt om Bolagets 
verksamhet.    

 
3. Sammanträden 
 

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna 
fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande, dock 
utfärdar styrelsens ordförande kallelse till det första sammanträdet. Om ledamot begär att 
valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. 
 
Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut får inte 
fattas med mindre än att samtliga ledamöter har givits möjligheten att delta i ärendets 
behandling. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
valberedningens ordförande utslagsröst.  
 
Valberedningens protokoll ska signeras av ordföranden och justeras av den ledamot som 
valberedningen har utsett. Protokollen ska föras och förvaras på samma sätt som Bolagets 
styrelseprotokoll.  

 
4. Sekretess 
 

All information som valberedningens ledamöter erhåller från Bolaget och/eller dess 
företrädare, eller som annars har erhållits inom ramen för dess arbete som ledamöter i 
valberedningen, ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte delas med tredje man utan 
medgivande från Bolaget.  

 
5. Ersättning 
 

Valberedningens ledamöter ska ersättas för styrkta skäliga kostnader som uppkommer i 
samband med uppdraget. Ingen övrig ersättning ska utgå till ledamöterna. 
 
Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av 
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 
6. Ändringar av instruktionen 

 
Valberedningen ska löpande utvärdera denna instruktion och valberedningens arbete och, i 
förekommande fall, till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion 
som valberedningen bedömt vara lämpliga. 


