Qliro Group AB (publ)
Ordning för valberedningen (antagen vid Qliro Groups årsstämma den 22 maj 2018)
Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2019 med att ta fram förslag till styrelse och
revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för
valberedningen ska utföras av en valberedning. Ordningen för valberedningen ska gälla till dess beslut
om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman.
Valberedningen kommer att bildas i samråd med de största aktieägarna i bolaget per den sista
handelsdagen i den månad årsstämman hålls. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda
av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Den största aktieägaren ska sammankalla
valberedningen och ledamöterna ska utse en ordförande vid deras första möte. Styrelsens ordförande
ska bjudas in till valberedningens möten när valberedningen anser det lämpligt.
Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas.
Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den
aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska
aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan
valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i
valberedningen. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin
sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det
sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens
sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före
årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.
Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i
valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor
relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

