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Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför 

årsstämman 2021 i Klövern AB (publ)  

 

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete 

Valberedningen för Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, har utsetts i enlighet med beslut av 

årsstämman 2020 och baserat på ägarförhållandena i bolaget per den sista dagen för 

aktiehandel i september 2020. Klöverns valberedning inför årsstämman 2021 består av:  

• Mia Arnhult, valberedningens ordförande (Rutger Arnhult via bolag),  

• Fredrik Rapp (Corem Property Group AB),  

• Lars Höckenström (Gårdarike),  

• Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) och  

• Pia Gideon (Klöverns styrelseordförande). 

Valberedningens ledamöter har noga övervägt om någon intressekonflikt har funnits innan de har 

beslutat att acceptera sina respektive uppdrag att ingå i valberedningen inför årsstämman 2021. 

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för 

bolagsstyrning. Inför årsstämman 2021 har valberedningen också övervägt styrelsens storlek, 

arvodering, sammansättning såväl avseende erfarenhet och bakgrund som kön, styrelsens 

möjlighet att i sin nuvarande sammansättning möta de krav som kommer ställas på styrelsen 

givet bolagets verksamhet och utvecklingsskede, samt vilka principer för utseende av 

valberedning som bör gälla inför kommande årsstämmor. 

Valberedningen har genom styrelseordförande Pia Gideon fått en detaljerad genomgång av den 

genomförda styrelseutvärderingen. Vidare har valberedningen samtalat med styrelsens 

ordförande om styrelsearbetet och utvärderat vilka kompetenser som bedöms viktiga för att 

kunna bedriva ett kvalitativt styrelsearbete i bolaget.  

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft tre (3) protokollförda möten och har därutöver 

haft kontakter per telefon och e-post. Styrelseutvärderingen och genomförda diskussioner med 

styrelsens ordförande har sedan legat till grund för valberedningens arbete och bedömningar 

inför årets nominering av styrelse. 

Valberedningens förslag till beslut 

Valberedningen lämnar följande förslag till Klöverns årsstämma 2021. 

Val av ordförande vid stämman, punkt 1 

Valberedningen föreslår Pia Gideon som ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, 

den som valberedningen istället anvisar. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller 

registrerade revisionsbolag, punkt 8 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem (5). 

Valberedningen föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som 

revisor. 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, punkt 9 

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska uppgå till 1 270 000 kronor. Arvodet ska 

fördelas enligt följande, varvid beslutat arvode för 2020 anges inom parentes. 

− Ordföranden 430 000 kronor (430 000 kronor) 

− Ledamot 210 000 kronor (210 000 kronor) 
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Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. 

Det föreslagna styrelsearvodet förblir således på individnivå oförändrat mot föregående år men 

innebär, om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, en ökning i förhållande till 

beslutat arvode för 2020 eftersom ingen av de föreslagna styrelseledamöterna är anställda i 

bolaget. 

Valberedningen föreslår vidare, utöver styrelsearvodet, ytterligare 50 000 kronor till ordföranden 

och ytterligare 30 000 kronor till de övriga ledamöterna i ett eventuellt revisionsutskott. 

Valberedningen föreslår därtill att ett särskilt arvode om 20 000 kronor ska utgå till vardera 

ledamot i ersättningsutskottet. 

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i eventuella övriga utskott utgår ingen ytterligare 

ersättning. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, punkt 10 

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Eva Landén, Pia 

Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson samt nyval av Lars Höckenström som 

styrelseledamöter i bolaget.  

Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Pia Gideon. 

Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag, punkt 11 

Bolagets revisionsutskott, som består av styrelsen med undantag för VD, har rekommenderat 

omval av bolagets sittande revisor Ernst & Young AB. Valberedningen väljer att följa 

revisionsutskottets rekommendation och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval 

av Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat för det fall 

revisionsbolaget väljs kommer Mikael Ikonen vara ny huvudansvarig revisor.  

Instruktion till valberedningen 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av 

valberedning för Klövern att gälla tills vidare. 

Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens 

ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i 

bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad varje år. För det fall att tillfrågad 

aktieägare inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte 

tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig 

en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse. 

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en 

intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i 

valberedningen. 

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, 

utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de 

aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på 

bolagets webbplats klovern.se. 

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I 

valberedningens uppgifter ingår att inför årsstämma lämna förslag till beslut om a) 

stämmoordförande, b) val av styrelseledamöter, c) val av styrelseordförande, d) styrelsearvode 

och annan ersättning för utskottsarbete, e) i förekommande fall, val av revisor och revisorsarvode 

och f) i förekommande fall, förändringar i principer för utseende av och instruktion för 

valberedningen. 
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Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen enligt ovan utsetts men 

före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som 

efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget 

framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna 

aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av 

valberedningen. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under 

mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen 

uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om 

aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till 

röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse 

ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras 

så snart sådana skett. 

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. 

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska 

bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom 

t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är 

nödvändiga för valberedningens arbete. 

Denna instruktion ska gälla tills vidare. 

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelseledamöter 

Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Klövern som helhet ska ha en 

ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att 

kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför. 

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl och finner att kontinuitet i 

styrelsearbetet är av stor betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Med hänsyn till detta 

har valberedningen föreslagit omval av Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf 

Ivarsson. 

Rutger Arnhult har innan årsstämman 2021 frånträtt sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget 

och meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningens arbete har varit 

fokuserat kring att finna en lämplig ersättare. Olika kandidater har utvärderats och 

valberedningen bedömer att företags- och fastighetsfinansieringsfrågor, transaktioner och inte 

minst aktiemarknadsförståelse är viktiga frågor. Vidare ser valberedningen positivt på att det 

finns personer i styrelsen med ägarperspektiv. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen 

nyval av Lars Höckenström.  Lars Höckenström är född 1956, utbildad civilekonom och är 

styrelseledamot i Guard Therapeutics International AB, styrelseledamot i Rhovac AB samt 

styrelseledamot i Devyser Diagnostics AB. Han har tidigare under 35 år haft olika befattningar 

inom finanssektorn; aktieanalys, kapitalförvaltning samt corporate finance. Gårdarike är till 

röstetalet bolagets största aktieägare och Lars är styrelsesuppleant i Gårdarike AB med 

dotterbolag. Lars innehar 6 000 stamaktier av serie B i bolaget. Lars Höckenström är således 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning, men beroende i förhållande till bolagets 

större aktieägare. Valberedningen bedömer att Lars Höckenström har en mycket lämplig 

bakgrund och profil och anser att han kommer att utgöra ett utmärkt tillskott till styrelsen. 

Baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av samt de samtal som förts med 

styrelsens ordförande gör valberedningen bedömningen att den föreslagna styrelsen ger en väl 

fungerande sammansättning och att ledamöternas olika kompetenser kompletterar varandra.   

Mångfald 

Styrelsens målsättning är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, med varierande 

kön och geografiskt ursprung, samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund som 
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sammantaget bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen. Styrelsens policy 

verkar för mångfald och för att skapa ett bra och öppet arbetsklimat. 

Bolagets styrelse har länge haft en jämn könsfördelning. Det är valberedningens övertygelse att 

mångfald vad avser bland annat kön, geografiskt ursprung och branscherfarenhet gynnar 

styrelsens arbete och sammansättning. Likväl som styrelsen i sin helhet ska ha en ändamålsenlig 

sammansättning så betonar valberedningen vikten av varje styrelseledamots individuella 

kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. Valberedningen gör 

bedömningen att den föreslagna styrelsen utgör ett bra exempel på en styrelse där mångsidighet 

och bredd kommer att bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete. Valberedningen har som 

mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag 

till val av styrelseledamöter. Valberedningen konstaterar också att föreslagen sammansättning av 

styrelse väl uppfyller de krav på mångfald och på att eftersträva en jämn könsfördelning som 

gäller för bolaget.  

Valberedningen, har en aktieägarvänlig inställning och har som tidigare nämnts en positiv 

inställning till att stora aktieägare finns representerade i styrelsen och förväntar sig att 

styrelseledamöter inom en treårsperiod bygger upp ett aktieägande i bolaget som motsvarar 

minst ett årsarvode.   

Med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt gör 

valberedningen bedömningen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning för att 

kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Bolagets strategiska utveckling 

samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och 

sammansättning har särskilt beaktats. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl 

lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har 

möjlighet att utföra arbetet i styrelsen med den omsorg och det engagemang som krävs. 

Valberedningen har jämfört styrelsearvodena med andra bolag och bedömer att arvodet till 

ledamöterna och ordföranden är marknadsmässigt och att det inte finns anledning att justera det.  

Bolaget har idag ett revisions- och ersättningsutskott där några av ledamöterna lägger ned 

mycket tid. Dessa har tidigare inte varit arvoderade. För att dels formalisera arbetet i dessa 

utskott och för att ersätta den tid som läggs ned i utskotten föreslår valberedningen att dessa 

arvoderas.  

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för 

bolagsstyrning.  

 

Eva Landén Ledamot sedan 2011 Beroende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. 

Beroende i förhållande till 

bolagets större aktieägare. 

Pia Gideon Ledamot sedan 2013 

Ordförande sedan 2016 

Oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende i förhållande till 

bolagets större aktieägare. 

Johanna Fagrell Köhler Ledamot sedan 2018 Oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende i förhållande till 

bolagets större aktieägare. 
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Ulf Ivarsson Ledamot sedan 2018 Oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende i förhållande till 

bolagets större aktieägare. 

Lars Höckenström Föreslagen för nyval Oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. 

Beroende i förhållande till 

bolagets större aktieägare. 

 

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Klövern AB (publ) uppfyller således kraven 

på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, 

www.klovern.se. 

____________________  

 

Stockholm i mars 2021 

Klövern AB (publ) 

Valberedningen 


