
Styrelsens för Orexo AB förslag till beslut om valberedning  
_______________________________________________________________________ 
 
Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till 
röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de fyra största 
aktieägarna är styrelseledamot eller operativt verksam i bolaget eller avstår från att nominera 
en ledamot till valberedningen skall ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen 
intill dess att fyra ledamöter nominerats. Namnen på ledamöterna i valberedningen och 
namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före 
årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista 
bankdagen i augusti 2009. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny 
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, 
vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. 
 
Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de fyra till röstetalet största 
aktieägarna, skall den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan 
angiven ordning. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i 
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller 
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett 
representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny 
representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning 
skall offentliggöras så snart sådan skett. 
 
Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:  
• stämmoordförande,  
• styrelseledamöter, 
• styrelseordförande, 
• styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell 

ersättning för kommittéarbete, 
• arvode till bolagets revisor, 
• i förekommande fall, förslag till val av revisor, samt 
• förslag till principer för valberedningens sammansättning. 
 
Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra 
kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 
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