
 

 

Valberedningens förslag och motiverade yttrande beträffande förslag vid årsstämman 

den 1 juni 2022 

Inför årsstämman 2022 består EQT AB:s valberedning av Jacob Wallenberg (Investor AB, 

valberedningens ordförande), Harry Klagsbrun (Bark Partners AB), Shireesh Vasupalli 

(Lennart Blecher), Hans Sterte (Alecta) samt Conni Jonsson (styrelsens ordförande) som per 

31 augusti 2021 tillsammans representerade cirka 38 procent av rösterna för samtliga aktier i 

EQT. 

Valberedningens förslag till styrelse 

Valberedningen föreslår följande: 

• Åtta styrelseledamöter utan suppleanter, villkorat av att nödvändiga regulatoriska 

godkännanden från nederländska myndigheten för finansmarknaden (AFM) och 

Finansinspektionen avseende Brooks Entwistle erhålls senast den 31 oktober 2022 

(”Godkännandena”), och annars sju styrelseledamöter utan suppleanter. 

 

• Omval av styrelseledamöterna: 

o Conni Jonsson 

o Margo Cook 

o Johan Forssell 

o Nicola Kimm 

o Diony Lebot 

o Gordon Orr 

o Marcus Wallenberg 

  

• Val av Brooks Entwistle som ny styrelseledamot, villkorat av att Godkännandena 

erhålls. 

 

• Omval av Conni Jonsson som styrelsens ordförande.  

 

• Ett totalt kontant styrelsearvode om EUR 1 474 000 (EUR 1 330 000), att fördelas enligt 

följande: 

o EUR 1 214 000 (EUR 1 150 000), varav EUR 290 000 (EUR 275 000) till 

ordföranden och EUR 132 000 (EUR 125 000) till vardera av de övriga 

styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, och 

o EUR 260 000 (EUR 180 000) som arvode för arbete i styrelseutskotten, att 

fördelas enligt följande:  

▪ EUR 40 000 (EUR 40 000) till revisionsutskottets ordförande och EUR 

20 000 (EUR 20 000) till vardera av de övriga tre ledamöterna, 

▪ EUR 40 000 (EUR 40 000) till ersättningsutskottets ordförande och EUR 

20 000 (EUR 20 000) vardera till de övriga två ledamöterna, och 



 

▪ EUR 40 000 (-) till hållbarhetsutskottets ordförande och EUR 20 000 (-) 

vardera till de övriga två ledamöterna. 

Om Godkännandena inte erhålls kommer det totala kontanta styrelsearvodet istället 

vara EUR 1 342 000. 

 

• Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter (som inte redan har ett sådant 

innehav) över en treårsperiod förvärvar noterade aktier i EQT AB motsvarande minst 

ett års styrelsearvode, före skatt, exklusive arvode för arbete i styrelseutskotten. 

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete 

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft tre protokollförda möten. Däremellan har 

ledamöterna haft kontakt. 

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har 

inte mottagit några förslag från någon aktieägare.  

För att bedöma de krav som ställs på styrelsen i ljuset av EQT:s nuvarande marknadsposition 

och framtida strategiska inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och 

sammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, 

ålder och branscherfarenhet. 

Valberedningen har gjort en utvärdering av varje ledamots möjlighet att ägna 

styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har konstaterat att alla 

styrelseledamöter har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda och engagerade vid 

styrelsens möten. 

Valberedningen har vidare tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt 

styrelseordförandens redogörelse för EQT:s verksamhet, mål och strategier. Det är 

valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen är välfungerande men att den borde 

förstärkas med en styrelseledamot till följd av att Edith Cooper har avböjt omval. 

Efter en genomförd rekryteringsprocess föreslår valberedningen nyval av Brooks Entwistle 

som ny styrelseledamot. Brooks Entwistle är i dag Senior Vice President of Global Customer 

Success på blockkedjebolaget Ripple och har en stor erfarenhet, från ledande positioner inom 

både techindustrin och från finansmarknader över hela Asien-Stillahavsområdet, som sträcker 

sig över 30 år. Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på EQT:s 

webbplats, www.eqtgroup.com/arsstamma. 

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en ändamålsenlig 

sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna 

ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för EQT. Tre av de 

åtta föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i 

Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid sitt valberedningsarbete. 

Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning 

avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och 

branscherfarenhet.  



 

Förslaget till styrelsesammansättning i EQT uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med 

avseende på oberoende. 

Valberedningen har sett över nivå och struktur på styrelsearvodet och beslutat att föreslå att 

ersättningen ska ökas. Det är viktigt att nivån på styrelsekompensationen är konkurrenskraftig 

för att attrahera och behålla personer med bäst kompetens och erfarenhet. 

Valberedningen har för sin utvärdering avseende styrelsearvodet gjort en jämförelse mot 

arvodet i andra bolag noterade på Nasdaq Stockholm och jämförbara internationella bolag 

samt en analys ur ett svenskt, nordiskt och globalt perspektiv. Valberedningen har även noterat 

att EQT:s ersättning har varit oförändrad sedan börsnoteringen 2019 och förslaget motsvarar 

en ökning motsvarande inflationen sedan börsnoteringen. Mot bakgrund av ovanstående har 

valberedningen bedömt att förslaget är rimligt och i linje med marknaden. Valberedningen har 

också beslutat att rekommendera att styrelsen förvärvar aktier i EQT AB för att styrelsens 

intresse ska överensstämma med aktieägarnas. 

Valberedningens förslag avseende revisorer 

Revisionsutskottet har presenterat sin rekommendation avseende revisor och revisorsarvode 

till valberedningen. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget 

KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 och att revisorsarvode ska 

utgå enligt godkänd räkning. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att 

valberedningens förslag antas, auktoriserade revisorn Håkan Reising kommer att fortsätta 

vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med 

revisionsutskottets rekommendation. 

Valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedningen 

Valberedningen har också granskat gällande principer för utseende av valberedningen och har 

beslutat att nya principer för utseende av valberedningen bör föreslås till årsstämman 2022. 

Principerna för utseende av valberedningen som föreslås antas av årsstämman 2022 anges i 

Bilaga 1.  

Valberedningens förslag avseende årsstämmans ordförande  

Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman väljs till årsstämmans ordförande. 

____________ 

April 2022 

Valberedningen i EQT AB (publ) 

 

 

 



 

Bilaga 1 

Principer för utseende av valberedningen i EQT AB (”Bolaget”) 

1. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av var och en av de fyra största 
aktieägarna, baserat på ägandet i Bolaget på den sista bankdagen i augusti månad 
året före årsstämman, samt styrelsens ordförande. Om någon aktieägare avsäger sig 
rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som 
därefter är den största aktieägaren i Bolaget. 

2. Om ingen av de fyra största aktieägarna är (a) Partner i EQT Foundation Partner 
Committee (”EQT-Partner”), eller (b) EQT-Stiftelsen, ska den rätt som tillkommer den 
fjärde största aktieägaren istället tillkomma EQT-Stiftelsen. Således ska en EQT-
Partner eller EQT-Stiftelsen alltid ha rätt att utse en ledamot i valberedningen. Om 
EQT-Stiftelsen avsäger sig sådan rätt ska rätten övergå till den fjärde största 
aktieägaren enligt punkt 1.  

3. Den ledamot som utsetts av den största aktieägaren ska utses till ordförande i 
valberedningen, om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Valberedningens 
ordförande ska inte vara ledamot i Bolagets styrelse. 

4. Om en aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett en ledamot i valberedningen 
inte längre är en av de aktieägarna som givits sådan rätt, vid varje tillfälle fram till tre 
månader före årsstämman, ska: 

• den ledamot som utsetts av sådan aktieägare avgå; och  

• den aktieägare som därefter är den största aktieägaren i Bolaget (som inte 
utsett en ledamot) eller EQT-Stiftelsen (enligt punkt 2) ha rätt att utse en 
ledamot i valberedningen.  

Om inte särskilda skäl föreligger ska dock den etablerade sammansättningen i 
valberedningen bestå oförändrad om sådan ägarförändring i Bolaget endast är 
marginell eller inträffar under de tre månader som föregår årsstämman. Om en 
aktieägare/EQT-Stiftelsen vid tidpunkt som infaller under de tre månader som föregår 
årsstämman annars skulle ha rätt att utse ledamot till följd av väsentliga 
ägarförändringar, ska sådan aktieägare/EQT-Stiftelsen dock ha rätt att ta del av 
valberedningens arbete och närvara vid dess sammanträden.  

5. Om en ledamot i valberedningen avgår från sitt uppdrag före hans eller hennes 
arbete är slutfört, ska den aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett sådan 
ledamot utse en ny ledamot, om inte punkt 4 är tillämplig.  

6. En aktieägare (enligt punkt 1 eller punkt 2) som utsett en ledamot i valberedningen 
ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. 

7. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som 
möjligt. 

8. Mandatperioden för valberedningen avslutas när ny valberedning utsetts. 



 

9. Vid behov ska Bolaget ersätta skäliga kostnader som valberedningen anser 
nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

10. Dessa instruktioner ska gälla tillsvidare. 

 


