
 

 

 

 

Bakgrund 

Den 22 september 2021 offentliggjordes, i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 

2021, en valberedning med personer utsedda av bolagets tre största aktieägare/ ägargrupper. Valbered-

ningen består av Per Björkman (utsedd av familjen Björkman), Tomas Risbecker (utsedd av AMF & AMF 

Fonder) och Patrik Tigerschiöld (utsedd av familjen Tigerschiöld). Per Björkman utsågs till ordförande i 

valberedningen.  

 

Valberedningens ledamöter representerade tillsammans 38,0 procent av röstetalet för samtliga röstberätti-

gade aktier i bolaget.  

 

Valberedningens arbete  
 

Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen. Det 

har hållits fem protokollförda möten, två arbetsmöten samt ett antal underhandskontakter mellan valbe-

redningens ledamöter.  

  

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 in-

riktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. En viktig utgångspunkt har 

varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och 

erfarenheter som krävs för bolagets verksamhet. Valberedningen har därutöver beaktat frågan om könsför-

delning i styrelsesammansättningen.  

 

Styrelsens arbete utvärderas regelbundet, antingen genom extern utvärdering eller genom självutvärde-

ring. Den senaste utvärderingen genomfördes 2020. Syftet är dels att utveckla, sätta mål och mäta styrelse-

arbetet men också att ge valberedningen ett underlag inför uppdraget att ta fram förslag till styrelse till 

årsstämman. Valberedningen har i sitt utvärderingsarbete bland annat träffat och intervjuat samtliga le-

damöter i styrelsen. Baserat på dessa kontakter är det valberedningens uppfattning att styrelsens arbete 

fungerar väl samt att det finns en mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet 

och bakgrund som väl täcker bolagets behov. 

 

Valberedningen har beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Styrelsen beslår till 50 

procent av kvinnor. Valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att 

bedriva ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk 

kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. 

 

Förslaget till styrelsesammansättning i Bure uppfyller enligt valberedningens bedömning Svensk kod för 

bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.  
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