
 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STÄMMOORDFÖRANDE, ANTAL 
STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH 
REVISORSSUPPLEANTER, STYRELSEARVODE, REVISORSARVODE OCH 
VALBEREDNINGSINSTRUKTION, SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, 
STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR I MUNTERS GROUP AB 
 

Valberedningen inför årsstämman 2021 i Munters Group AB (”Bolaget”) består av 
Magnus Fernström (ordförande) (FAM AB), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), 
Mats Larsson (Första AP-fonden), Jonathan Schönbäck (Odin Fonder) samt styrelsens 
ordförande Magnus Lindquist. Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2021: 

• att advokat Emil Boström från Mannheimer Swartling Advokatbyrå ska väljas 
till ordförande vid årsstämman 2021, 

• att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta stycken, utan suppleanter, 

• att styrelsearvode och arvode för arbete i styrelsens kommittéer, för icke 
anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå enligt följande: med 
1 100 000 kronor till styrelsens ordförande, med 420 000 kronor till var och en 
av de övriga styrelseledamöterna, med 200 000 kronor till ordföranden i 
revisionsutskottet, med 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna 
av revisionsutskottet, med 110 000 kronor till ordföranden i 
ersättningsutskottet, med 55 000 kronor till var och en av de övriga 
ledamöterna av ersättningsutskottet, med 110 000 kronor till ordföranden i 
investeringsutskottet och med 55 000 kronor till var och en av de övriga 
ledamöterna av investeringsutskottet, 

• att omval ska ske av styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Helen Fasth 
Gillstedt, Per Hallius, Magnus Lindquist, Lena Olving, Kristian Sildeby, Juan 
Vargues och Anna Westerberg. Vidare föreslår valberedningen att omval ska 
ske av styrelsens ordförande Magnus Lindquist, 

• att en revisor utan revisorssuppleant ska utses, 

• att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt 
godkänd räkning, 

• att omval ska ske av Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Ernst 
& Young AB, för en mandatperiod om fyra år intill slutet av årsstämman 2025 i 
enlighet med revisionsutskottets rekommendation, och 

• att en reviderad valberedningsinstruktion ska antas. 

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets 
hemsida, www.munters.com. Motiveringen för valberedningens förslag framgår av 
valberedningens motiverade yttrande. 
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