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PUNKT 15  AKTIEÄGAREN DAGON SVERIGE AB:S FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ATT 
INFÖRA VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING  

Dagon Sverige AB (ett helägt dotterbolag till Klövern AB (publ)), som är aktieägare i Tobin Properties 
Bolaget införa en valberedning och antar principer 

för utseende av valberedning och valberedningens sammansättning enligt följande. 

Eftersom Bolaget är noterat på First North Premier ska Bolaget följa Svensk kod för bolagsstyrning 
och det föreslås därför att en valberedning införs samt att följande principer ska gälla för utseende 
av valberedning.  

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. 
Styrelsens ordförande ska kontakta de två (2) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget per den 
sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad 
aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte 
tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en 
ordförande, som inte får vara ledamot av Bolagets styrelse. 

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra 
Bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de 
aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före nästkommande årsstämma 
på Bolagets webbplats, tobinproperties.se.  

För det fall att aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sitt 
aktieinnehav innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om 
valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som ska utses av den aktieägare som 
vid aktuell tidpunkt är den till röstetalet störste aktieägaren och som inte är representerad i 
valberedningen. Skulle någon av valberedningens ledamöter upphöra att representera den 
aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om 
valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av den aktuella aktieägaren. Om 
ägarförhållandena på annat sätt väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, 
om valberedningen så beslutar, ändring ske i valberedningens sammansättning enligt ovan angivna 
principer. 

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. 

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska 
Bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom 
t.ex. sekreterare. Vid behov ska Bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga 
för valberedningens arbete. 

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. 
Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för 
beslut: 
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• Förslag till stämmoordförande, 

• Förslag till styrelse, 

• Förslag till styrelseordförande, 

• Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden, 

• Förslag till ersättning för utskottsarbete, 

• Förslag till revisorer, 

• Förslag till arvode för Bolagets revisorer, och 

• Förslag till valberedningens sammansättning eller principer för dess utseende. 

_____________________  

Dagon Sverige AB 

 

 


