










Bilaga 2 

Valberedningens forslag till bolagsstamman 2017 samt motiverade yttrande avseende 

forslag till styrelse i Nederman Holding AB (publ) 

lnstruktion for valberedningen 

Enligt beslut i lnstruktion for valberedningen skall styrelsens ordforande ta kontakt med de tre 
rostmassigt st6rsta agarna i bolaget baserat pa agargrupperade uppgifter i Euroclear 
Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje ar. Envar av dessa agare ar 
berattigad att utse en representant att jamte styrelsens ordforande utgora valberedning intill 
dess att ny valberedning utsetts. 

Enligt ovanstaende Instruktion f6r valberedningens arbete har Anders M6rck (ordf.), 
Investment AB Latour, G6ran Espelund , Lannebo Fonder, Fabian Hielte, Ernstr6m & Co och 
Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring AB samt Jan Svensson, ordförande i Nedermans styrelse, 
som adjungerad, utsetts till valberedning infor arsstamman 2017. 

Forutom kontakter via e-mail och telefon har valberedningen hallit ett protokollfort 
sammantrade. Vid sammantrMet har valberedningen behandlat de fragor som aligger en 
valberedning att behandla enligt Svensk kod for bolagsstyrning ("Koden"). Synpunkt 
angaende hur manga styrelseengagemang nagra enskilda styrelseledam6ter innehar har 
inkommit fran Sveriges Aktiesparares Riksforbund, vilken besvarats av valberedningens 
ordf6rande. 

Valberedningens forslag till val av ordforande pa bolagsstamman 

Valberedningen forslar att Jan Svensson valjs till ordforande pa bolagsstamman. 

Valberedningens f6rslag till antal styrelseledam6ter, val av styrelse och styrelseordf6rande 
samt val av revisor 

Antalet styrelseledamoter foreslas vara sju (atta) stycken utan suppleanter. Ut6ver dessa 7 
ledam6ter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka ej utses av bolagsstamman. 

Valberedningen foreslar att Jan Svensson, Gunnar Gremlin, Per Borgvall, Ylva Hammargren, 
Johan Menckel, Gunilla Fransson och Sven Kristensson omvaljs som ledamoter i styrelsen. 
Fabian Hielte har avb6jt omval. Vidare f6reslas att Jan Svensson omvaljs som styrelsens 
ordf6rande. 

Styrelsen i sin helhet utg6r revisionsutskott. I enlighet med styrelsens rekommendation 
foreslar valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB fram 
till slutet av arsstamman 2018. 

Valberedningens forslag till arvode for styrelsens ordforande, styrelsens ovriga 
ledamoter samt till revisorn 

Valberedningen foreslar att nuvarande styrelsearvoden bibehalls. Nuvarande 
styrelsearvoden utgar med 450 000 kronor f6r styrelsens ordf6rande och vardera 225 000 
kronor f6r ovriga arsstammovalda ledamoter med undantag f6r den verkstallande direktoren. 
F6rslaget innebar att den totala ersattningen till styrelsen kommer att utga med 1 575 000 
kronor. 

Till revisor foreslas utga arvode enligt av bolaget godkand rakning. 








