
Intea Fastigheter AB (publ ) – valberedning 2019 

 

Bakgrund 

Valberedningen i Intea Fastigheter AB (publ) (”Intea”) har bildats vid ingåendet 

av det nu gällande aktieägaravtalet i bolaget. Styrelsens ordförande har i januari 

2019 kallat representanter enligt nedan, som förklarat sig villiga att delta i 

valberedningsarbetet och utgöra valberedning inför årsstämman 2019.  

 

Valberedningen har bestått av Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB 

Försäkringsförening), Anna Maria Najafi (LRF), Stefan Lind (Saab), Håkan 

Hellaeus (Volvo) och Henrik Bonde (Östersjöstiftelsen). Stefan Nilsson har varit 

valberedningens ordförande.  

 

Valberedningen har haft i uppdrag att framlägga förslag för Inteas årsstämma 

2019 avseende: 

 

 Val av stämmoordförande 

 Val av styrelseledamöter 

 Val av styrelseordförande 

 Styrelsearvoden 

 Val av revisionsbolag och huvudansvarig revisor 

 Revisionsarvode 

 Procedur för utseende av valberedning för årsstämman 2020 

 

Valberedningens motiverade yttrande och redogörelse för valberedningens 

arbete 

Inteas valberedning har haft två protokollförda sammanträden, varav ett fysiskt 

möte. Vidare har diskussioner och avstämningar skett via mailkonversation 

mellan ledamöterna mellan mötena. Samtliga beslut inom valberedningen har 

varit enhälliga. 

 

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda 

styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på 

relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete 

präglat av hög kvalité. Valberedningen har diskuterat vikten av att åstadkomma 

en jämn könsfördelning i bolagets styrelse och samtliga ledamöter finner det 

vara en prioriterad fråga att få in kvinnliga ledamöter i styrelsen.  

 



Valberedningen konstaterar att aktieägaravtalet i bolaget reglerar vilka som har 

rätt att utse representanter till styrelsen. Enligt avtalet har de tre största ägarna 

rätt att utse var sin ledamot, Intea AB en ledamot och styrelsen gemensamt en 

oberoende ledamot. Mot bakgrund av detta ser valberedningen det som önskvärt 

att de parter som enligt aktieägaravtalet har rätt att utse representanter till 

styrelsen, och styrelsen, vid sina val strävar efter att utse kvinnliga 

representanter för att uppnå en jämnare könsfördelning. 

 

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de 

specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Mindre önskemål såsom fler 

platsbesök fanns bland kommentarerna i utvärderingen. Valberedningens 

bedömning är att den nuvarande styrelsen och dess arbete varit väl fungerande.  

 

Valberedningen har informerats att fyra av styrelseledamöter är tillgängliga för 

omval och behov finns för ett nyval då en ledamot avböjt omval. Fem 

styrelseledamöter har av valberedningen bedömts fortsatt lämpligt. 

 

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen 

omval av  

 Håkan Sandberg 

 Magnus Jarlén 

 Mattias Grahn 

 Caesar Åfors 

Till ny ledamot föreslås Henrik Lindekrantz. 

 

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till 

bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden, en 

ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd 

avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också kontinuitet i 

styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt som betydelsefullt med hänsyn till 

den tillväxt bolaget haft de senaste åren.  

 

Förutom ovan nämnda förslag till styrelse lämnar valberedningen även följande 

förslag till årsstämman 

 

 att omvälja Håkan Sandberg till styrelsens ordförande och tillika 

ordförande vid årsstämman 

  



Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet 

till styrelsen ska utgå med totalt 715 000 kronor (625 000) fördelat enligt 

följande: 

 175 000 (150 000) kronor till styrelsens ordförande, och 

 100 000 (75 000) kronor per i bolaget inte anställd personal 

 340 000 (325 000) kronor till oberoende ledamot inbegripet arbete i 

finansutskott. 

 

Förslag om val och arvodering av revisor 

Valberedningen föreslår, omval av KPMG AB och de har meddelat att om 

omval sker kommer auktoriserade revisorn Peter Dahlöf vara huvudansvarig 

revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till 

revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning. 

 

 

Förslag om valberedning inför årsstämman 2020 

 att oförändrade regler ska gälla för utseende av ny valberedning inför 

årsstämman 2020  

 

 

 

 

Stockholm i mars 2019 

 

 

 

Stefan Nilsson   Anna-Maria Najafi Stefan Lind 

 

 

 

Håkan Hellaeus Henrik Bonde 


