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Valberedningens förslag inför årsstämman 2018 

 
Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2018 ska bestå av representanter för de 
tre största aktieägarna, per den sista bankdagen i augusti, enligt den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i 
valberedningen. Den representant som företräder den största aktieägaren ska utses till ordförande 
för valberedningen. Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en representant till valberedningen 
ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från 
att utse en representant till valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta 
största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst tre representanter inklusive 
styrelseordföranden. Erhålls inte en valberedning om tre representanter (inklusive ordförande) efter 
kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare 
som står på tur till dess att en valberedning om tre representanter (inklusive ordföranden) har 
uppnåtts. 
 
Om aktieägare som har utsett en representant inte längre tillhör de största ägarna i bolaget vid en 
tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2018 ska representanten för sådan aktieägare frånträda 
sitt uppdrag och en ny representant utses av den nya aktieägare som då tillhör de största aktieägarna. 
Om en representant i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat 
ska samma aktieägare som utsåg den avgående representanten, om valberedning anser att det är 
nödvändigt, äga rätt att utse en ny representant, eller om aktieägaren inte längre är bland de största 
aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska 
omedelbart offentliggöras. Med begreppet "de största aktieägarna" ovan avses så många av de största 
ägarna som styrelseordföranden kontaktat för att erhålla en valberedning enligt den process som 
beskrivits i stycket ovan. 
 
Valberedningen sammansättning för årsstämman 2018 kommer att offentliggöras senast sex månader 
före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. 
 
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för 
beslut: 
 
 a)  förslag till ordförande vid årsstämman, 
 b) förslag till styrelse, 
 c)  förslag till styrelseordförande,  
 d) förslag till revisor, 
 e) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var  
   och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, 
 f)  förslag till arvode till bolagets revisor, och 
 g)  förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2019. 
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Valberedningen 
Stockholm i mars 2017 
TradeDoubler AB (publ) 

 
 


