
 
Punkt 10–14 

 

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Bure Equity AB den 3 maj 

2017 samt motiverat yttrande 

 

Bakgrund 

 

Under hösten 2016 offentliggjordes, i enlighet med den instruktion som fastställdes av 

årsstämman 2016, en valberedning med personer utsedda av bolagets tre största 

aktieägare/ ägargrupper. Valberedningen består av Bengt Belfrage (utsedd av Nordea 

Investment Funds), Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld) samt Per 

Björkman (utsedd av familjen Björkman). Per Björkman utsågs av valberedningen till 

ordförande i valberedningen.  

 

Valberedningens ledamöter representerade tillsammans cirka 43 procent av röstetalet för 

samtliga röstberättigade aktier i bolaget.  

 

Valberedningens arbete  

 

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på 

valberedningen. Det har hållits två protokollförda möten samt ett antal 

underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter. Valberedningen har tagit del av 

den styrelseutvärdering som genomförts. 

  

Valberedningens förslag till beslut  

 
Advokat Björn Kristiansson som stämmoordförande.  

 
Sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter (oförändrat).  

 
Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl Björkman, Bengt Engström, Charlotta 

Falvin, Sarah McPhee, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén. 

 
Patrik Tigerschiöld som styrelseordförande.  

 
Styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2017:  

Till ordföranden utgår ett styrelsearvode om 800 000 kr (oförändrat), till övriga av 

stämman utsedda ordinarie ledamöter ett belopp om 275 000 kronor per ledamot 

(oförändrat). Totalt uppgår styrelsearvodet således till 2 450 000 kronor (2 450 000).   

 
Till revisor väljs ett registrerat revisionsbolag. Omval av det registrerade 

revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av 

årsstämman 2018 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som 

huvudansvarig tills vidare).  

 
Arvode till revisorer att utgå enligt godkänd räkning.  

 

Instruktion till valberedning enligt separat skrivning att inarbetas i sin helhet i 

kallelsen.     

 



Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för 

bolagsstyrning (Koden)  

 

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge 

och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och 

sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell 

erfarenhet och mångfald. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens 

sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter 

som krävs för Bures långsiktiga verksamhet. Valberedningen har därutöver också beaktat 

frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen.  

 

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en utvärdering 

av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för 

företagets verksamhet, mål och strategier. 

  

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsesammansättningen. 

Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen, motsvarande ca 29 

procent är oförändrad jämfört med föregående år. Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

(”Kollegiet”) offentliggjorde i april 2014 ett antal ambitioner beträffande 

könsfördelningen i svenska bolagsstyrelser och konstaterade att genomsnittet för 

andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen var cirka 25 procent samt att 

Kollegiets ambition är att uppnå en andel om cirka 40 procent för det minst företrädda 

könet i börsbolagens styrelser år 2020. Könsfördelningen i den förslagna styrelsen är 

således relativt god. 

 

Valberedningen har särskilt diskuterat sammansättningen med utgångspunkt från vikten 

av att kompetenser och egenskaper hos de enskilda ledamöterna kompletterar varandra 

för att skapa en god och välfungerande helhet. Efter de styrelseförändringar som 

genomförts under de senaste två åren är det valberedningens bedömning att styrelsen 

fungerar bra och är väl sammansatt vad avser kompetensprofiler och erfarenhet.  

 

Av detta skäl föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter och omval av 

styrelseordföranden. 

 

 

Förslaget till styrelsesammansättning i Bure uppfyller enligt valberedningens bedömning 

svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.  

 

________________ 

 

Valberedningen i Bure Equity AB (publ)  
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Styrelsen

Patrik Tigerschiöld, Stockholm, född 1964, civilekonom

Styrelseordförande sedan 2013 (även under perioden 2004 – 2009) 
Verkställande direktör 2010 – april 2013*

Styrelseordförande i Mycronic AB, Föreningen för god sed på aktiemarknaden, 
Aktiemarknadsbolagens Förening och Bure Financial Services AB.

Styrelseledamot i Stockholms Universitet, Cavotec SA, Fondbolaget Fondita Ab och 
Idevall & Partners Fonder AB.

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 7 933 405 st.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bengt Engström, Stockholm, född 1953, civilingenjör

Ledamot sedan 2014

Styrelseordförande i Scandinavian Executive AB, Chamber AB och Real Holding AB.

Styrelseledamot i ScandiNova AB, Scanfil Oy, Prevas AB,  
Advania AB och Avaj International Holding AB.

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 7 000 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Carl Björkman, Stockholm, född 1970, civilingenjör

Ledamot sedan 2010

Styrelseordförande i Cality Invest AB.

Styrelseledamot i Bällsta Mekaniska AB, Stäketsholms Förvaltnings AB, Johan Björkmans 
Allmännyttiga Stiftelse för Ekonomisk Forskning och FPG Media AB. 

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 2 945 412 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Hans Biörck, Stockholm, född 1951, civilekonom

Ledamot sedan 2012

Styrelseordförande i Skanska AB.

Styrelseledamot i Trelleborg AB, Dunkerska Stiftelserna och  
Crescit Asset Management AB.

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 25 000 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

* Anställd i Skanditek 1999 – 2010
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Sarah McPhee, Stockholm, född 1954, BA, MA och civilekonom HHS

Ledamot sedan 2016

Styrelseordförande i SNS och Fjärde AP-fonden.

Styrelseledamot i Klarna AB och Axel Johnson Inc.

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 4 500 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Charlotta Falvin, Genarp, född 1966, civilekonom 
Ledamot sedan 2015

Styrelseordförande i Ideon Open AB, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och  
SHB södra regionbank.

Styrelseledamot CLX Communications AB, Invisio Communications AB, NetInsight 
AB, Sydsvenska Handelskammaren samt medlem i Advisory Board för SKJ Center för 
Entreprenörskap vid Lunds Universitet. 

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 0 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Mathias Uhlén, Stockholm, född 1954, teknologie doktor och professor i   
mikrobiologi, KTH

Ledamot sedan 2010

Styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och Antibodypedia AB.

Styrelseledamot i Affibody Holding AB, SweTree Technologies AB, Alligator AB,  
Novozymes A/S och Stiftelsen Vetenskapsstaden.

Ledamot av Kungliga vetenskapsakademien (KVA), Ingenjörs vetenskapsakademien (IVA) 
och National Academy of Engineering (NAE) i USA.

Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 36 500 st.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
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