
 

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) 

tisdagen den 10 maj 2022. 

 

 

 

Valberedningens förslag 

 
Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet 

revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse samt 

revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag (punkt 2 och 9-11) 

 

2022 års valberedning, vilken består av ordförande David Sundin (Granitor Invest AB), Andreas Gunnarsson (Corespring 

Invest AB), Jonas Strömberg (Erik Selin Fastigheter AB) samt styrelseordförande Erik Bech-Jansen, föreslår: 

 

• att Per Jadelind ska utses till årsstämmans ordförande (punkt 2); 

• att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat 

revisionsbolag ska väljas till revisor (punkt 9); 

• att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till 

övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt att för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut 

utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av 

marknadsmässigt timarvode att utbetalas efter beslut av styrelsen. Vidare har valberedningen föreslagit att 

arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. (punkt 10); 

• att Erik Bech-Jansen, Camilla Dahlin, Per Jadelind och Jonas Bergmark omväljs som ordinarie 

styrelseledamöter samt att Erik Bech-Jansen omväljs som styrelseordförande. (punkt 11 a); 

Det noterades att Magnus Jonsson avböjt omval. 

• att Mazars AB väljs som revisionsbolag fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Mazars AB meddelat att den auktoriserade 

revisorn Anders O Persson kvarstår som huvudansvarig revisor. (punkt 11 b). 
 

Styrelsens förslag 

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3) 

Styrelsen föreslår Johan Asplund, eller vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, att jämte stämmoordförande 

justera protokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir 

rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4) 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på 

bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerade av justeringsmännen. 

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b) 

Styrelsen föreslår att årets förlust om -10 339 tkr, överkursfond om 38 045 tkr samt balanserade vinstmedel om  

-32 363 tkr, totalt -4 657 tkr överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 

 

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag (punkt 12) 

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre 

största aktieägare per den 30 september året före årsstämman ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. 

Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen 

bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en 

icke styrelseledamot som ordförande. 

 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara 

att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, 

ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden. 

 

 



 

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder 

sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall 

någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan 

valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en 

ny ledamot osv. 

 

Laholm i april 2022 

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ) 

STYRELSEN 

 

 


