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Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslagen till styrelse och 
revisor inför årsstämman 2017 
____________________________________________________________________ 
 
Årsstämman i Nordax Group AB (publ) (”bolaget”) har vid årsstämman 2015 beslutat om 
principer för utseende av valberedningen. I enlighet med principerna, till vilka ingen 
ändring beslutades av årsstämman 2016, har styrelsens ordförande sammankallat de 
största aktieägarna i bolaget baserat på de per den 31 augusti 2016 kända röstetalen. 
Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen. 
 
Inför årsstämman 2017 har valberedningen bestått av Hans Hedström (representerande 
Carnegie Fonder AB), Hans Ek (representerande SEB Investment Management AB) och 
Malin Björkmo (representerande Handelsbanken Fonder AB). Vidare har styrelsens 
ordförande Arne Bernroth adjungerats till valberedningen. Hans Hedström har utsetts till 
valberedningens ordförande. 
 
De tre ägarrepresentanterna representerade den 31 januari 2017 cirka 23 procent av 
aktierna och rösterna i bolaget.  
 
Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppgift att 
arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på årsstämman 2017: 
 

• val av ordförande vid årsstämma;  
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse;   
• styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell 

ersättning för kommittéarbete; samt 
• val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall). 

 
Därtill har valberedningen att årligen ta ställning till eventuell ändring av principerna för 

valberedningens utnämning och, i förekommande fall, till bolagsstämma lämna förslag till 

ändring.  

 
Valberedningens förslag 
 
Val av ordförande vid stämman 

   
Föreslås att Arne Bernroth utses till ordförande vid stämman. 
 
Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse 

   
Styrelsen föreslås bestå av åtta (8) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av 
Arne Bernroth, Christian Beck, Katarina Bonde, Morten Falch, Andrew Rich, Jenny Rosberg 
och Synnöve Trygg samt nyval av Susanne Hannestad,  samtliga för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Arne Bernroth som styrelsens 
ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
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Styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell 

ersättning för utskottsarbete 

  
Valberedningen föreslår styrelsearvode och ersättning för kommittéarbete om 4 080 000 
kronor att fördelas enligt följande:  
 

• 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande (1 100 000) 
• 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (400 000) 
• 120 000 kronor vardera till ordförandena i revisionskommittén och riskkommittén 

(50 000) 
• 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionskommittén liksom 

de övriga två ledamöterna i riskkommittén (50 000) 
• 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén (50 000) 

 
Föreslås att ingen ersättning utgår till styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget. 
 

Föreslås att ingen ersättning utgår till styrelsens ordförande för kommittéarbete. 
Styrelsens ordförande är ordförande i ersättningskommittén. 
 
De föreslagna ökade ersättningarna för arbete i revisionskommittén och riskkommittén 
motiveras av det ökade ansvar som nya regelverk medför och den ökade arbetsbördan 
som resulterar därav. Förslagen om ersättning grundas vidare på en jämförande studie av 
ersättning i liknande företag. 
 

Val av, och arvode till, revisor 

 

Valberedningen föreslår val av en (1) revisor utan suppleant. Föreslås i enlighet med 
revisionskommitténs rekommendation i första hand nyval av revisionsfirman Deloitte AB, 
med auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. Som andra alternativ, föreslås nyval av revisionsfirman Ernst & Young 
Aktiebolag, med den auktoriserade revisorn Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor, 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 
 
Principer för utseende av valberedningen 

 

Ingen ändring föreslås av de på årsstämman 2015 fastställda principerna för hur 
valberedningen ska utses. Principerna framgår av Bilaga 1.  
 
Valberedningens motivering till förslaget av styrelse 
 
Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens 
redogörelse för bolagets verksamhet, finansiella position, mål och strategier samt hur 
styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av 
resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete som skett under hösten 
2016. Individuella möten med styrelseledamöter har genomförts. Valberedningen har från 
bolaget fått information om de regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. 
påverkar uppgiften att nominera ledamöter till bolagets styrelse, dels fått information om 
innehållet i den särskilda policy, Policy on diversity and assessment of suitability of 

directors and key function holders of Nordax Bank AB (publ) som antagits av styrelsen i 
Nordax Bank AB (publ). Valberedningen har vidare haft tillgång till information om de 
föreslagna ledamöternas övriga uppdrag lämnad av ledamöterna och sammanställd av 
bolaget. Vid ett av valberedningens sammanträden har bolagets VD och koncernchef 
redogjort för verksamheten.  
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Valberedningen har med stöd av lämnad information bedömt i vilken grad den nuvarande 
styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets och 
koncernens verksamhet och organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och 
kriterier som följer av och anges i för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer, bland 
annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till koncernens 
verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. I enlighet med bolagets ovan 
nämnda mångfaldspolicy har valberedningen särskilt beaktat kravet på mångsidighet och 
bredd i styrelsen utifrån kön, ålder, geografiskt ursprung och utbildnings- och 
yrkesbakgrund för att säkerställa att styrelsens sammansättning är diversifierad. 
Valberedningen har särskilt eftersträvat en jämn könsfördelning. En bedömning har även 
gjorts beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, 
omsorg och engagemang för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse. 
 
Hans Larsson har som tidigare meddelats avgått ur styrelsen. Övriga ledamöter har 
förklarat sig stå till förfogande för omval. Valberedningen bedömer att en styrelse med 
åtta ledamöter är väl anpassad för bolagets storlek och verksamhet. En ny ledamot 
föreslås därför. Den nya ledamoten bör ha bred kunskap och erfarenhet från finanssektorn, 
strategisk planering, bedömning av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv 
intern styrning, riskhantering och kontroll liksom erfarenhet från digital förändring av 
affärsmodeller.  
 
Ett externt rekryteringsföretag har engagerats och valberedningen har intervjuat den 
relevanta kandidaten. Efter utvärdering har valberedningen funnit att Susanne Hannestad 
är en lämplig kandidat som uppfyller de krav som ställts upp. Susanne Hannestad har 
dessutom bred erfarenhet av den norska finansmarknaden. 
 
Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som 
bolagets och koncernens verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning 
fordrar, liksom de krav och kriterier som följer av och anges i regler och riktlinjer, bl.a. vad 
avser andra uppdrag och att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter den bredd, 
samlade kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. Valberedningen bedömer att de 
föreslagna personerna är väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp och 
att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i bolagets styrelse den omsorg 
och det engagemang som fordras. 
 
Valberedningen föreslår således omval av Arne Bernroth, Christian Beck, Katarina Bonde, 
Morten Falch, Andrew Rich, Jenny Rosberg och Synnöve Trygg samt nyval av Susanne 
Hannestad. Vidare föreslås omval av Arne Bernroth som styrelsens ordförande. 
 
Valberedningen konstaterar att de föreslagna ledamöterna representerar en diversifiering i 
förhållande till kön, ålder och geografiskt ursprung liksom en mångsidighet och bredd vad 
gäller utbildnings- och yrkesbakgrund som efterlever bolagets mångfaldspolicy. 
Valberedningen konstaterar att fyra av åtta föreslagna styrelseledamöter, motsvarande 50 
procent, är kvinnor, och att en jämn könsfördelning därmed har uppnåtts.  
 
Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning 
avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Morten Falch anses oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
 
Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på www.nordaxgroup.com.  
 
 
Valberedningens motivering till förslaget av revisor 
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Enligt det nya regelverk som trädde ikraft i juni 2016 ska börsbolag och vissa finansiella 
företag byta revisionsbyrå efter viss tid (s.k. byrårotation) och valet av ny revisor ska 
föregås av ett anbudsförfarande. Bolagets revisionskommitté inledde ett anbudsförfarande 
under hösten 2016 och bjöd in ett antal revisionsbyråer att offerera lagstadgad revision 
och övriga revisionsnära tjänster för koncernen från och med räkenskapsåret 2017. Inför 
anbudsförfrågan satte bolagets revisionskommitté upp ett antal utvärderingskriterier för 
val av revisionsbyrå. Anbudsförfarandet har inte uteslutit andra revisionsbyråer än de 
inbjudna att delta i anbudsförfarandet. 
 
Efter utvärdering upprättades en rapport om slutsatserna av urvalsprocessen och 
utvärderingen som validerades av revisionskommittén. Under utvärderingen beaktades 
även eventuella inspektionsrapporter från Revisorsnämnden.  
 
Revisionskommittén har därefter lämnat en rekommendation om val av revisor till styrelsen 
och valberedningen. Rekommendationen motiverades och innehöll minst två alternativa 
valmöjligheter. 
 
Enligt utvärderingen presenterade Deloitte AB det starkaste och mest konkurrenskraftiga 
erbjudandet vid upphandlingen. Deloitte är en global revisionsbyrå med fler än 244 000 
anställda i över 150 länder. Den svenska organisationen består av fler än 1 300 anställda 
och är en av de ledande byråerna i Sverige. Deloitte har en specialiserad enhet som arbetar 
mot den finansiella sektorn vilket är en förutsättning för att kunna leverera expertis till 
Bolaget. Det offererade revisionsteamet med Malin Lüning som huvudansvarig revisor 
ansågs även med avseende på kompetens och specialistkunskap, ha den bredd och det 
djup som krävs för att stödja Bolaget i dess framtida utveckling. 
 
Valberedningens förslag överensstämmer med revisionskommitténs rekommendation. 
Revisionskommittén har bekräftat att dess rekommendation är fri från påverkan av tredje 
part och att det inte funnits villkor som begränsat valet till vissa kategorier av 
revisionsbolag.  
 

Ytterligare information om föreslagna revisorer finns på www.nordaxgroup.com.   

___________________ 
 

Stockholm i februari 2017 
 

Valberedningen för Nordax Group AB (publ) 
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Bilaga 1 
 
Principer för hur valberedningen utses i Nordax Group AB (publ) (”Bolaget”) 
 
1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid det tredje kvartalets utgång, 
sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB till röstetalet tre största 
direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i Bolaget, vilka sedan har rätt att utse 
varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör inte vara styrelseledamot. Om någon 
av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa 
aktieägare i storleksordning ges möjlighet att utse ledamot till valberedningen till dess att 
valberedningen består av minst tre ledamöter. Utöver de ledamöter i valberedningen som 
representerar större aktieägare kan styrelsens ordförande utses till ledamot i 
valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från Bolagets ledning ska inte 
vara ledamot av valberedningen. 
 
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. 
Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för 
valberedningen.  
 
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före 
årsstämman.  
 
4. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. 
 
5. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör 
de tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska 
ledamöterna som representerar dessa aktieägare frånträda sina uppdrag och nya 
ledamöter utses av de nya aktieägare som vid den tidpunkten tillhör de tre största 
aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan 
valberedningens mandatperiod har avslutats ska samma aktieägare som utsåg den 
avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, ha rätt att utse en ny ledamot, eller om 
aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. 
Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 
 
6. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: 
 
(i) val av ordförande vid årsstämma;  
(ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse;   
(iii) styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell 
ersättning för utskottsarbete; samt 
(iv) val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall). 
 
Därtill har valberedningen att årligen ta ställning till eventuell ändring av dessa principer 
och, i förekommande fall, till bolagsstämma lämna förslag till ändring.  
 
Valberedningen ska, enligt den av valberedningen antagna arbetsordning, göra en 
lämplighetsbedömning av föreslagna styrelseledamöter i enlighet med tillämpliga 
föreskrifter och riktlinjer utgivna av Finansinspektionen och Europeiska Bankmyndigheten. 
 
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. 
 
7. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att 
belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader 
som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 
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8. Dessa principer för hur valberedningen utses ska gälla till dess bolagsstämma beslutar 
om ändring härav. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny 
valberedning utsetts. 

________________________ 


