
 

 

Valberedningens i Bravida Holding AB (publ) förslag till årsstämman 2020 
 

Valberedningen för Bravida, som består av Fredrik Arp (styrelsens ordförande), Peter Lagerlöf 

(valberedningens ordförande, utsedd av Lannebo Fonder), Marianne Flink (utsedd av Swedbank 

Robur) och John Wilson (utsedd av Mawer Investment Management), föreslår följande: 

 att Fredrik Arp, styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2), 

 att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (punkt 12), 

 att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter (punkt 12), 

 att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 4 265 000 kronor, att 

fördelas med 1 200 000 kronor till ordföranden och 475 000 kronor vardera till övriga 

styrelseledamöter, med 190 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 105 000 kronor 

vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 120 000 kronor till ordförande i 

ersättningsutskottet och 85 000 kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. I 

förhållande till föregående års arvoden har arvodet till styrelsens ordförande höjts med 50 000 

kronor, arvodet till övriga styrelseledamöter höjts med 25 000 kronor vardera, arvodet till 

utskottsordförandena höjts med 10 000 kr vardera och arvodet till övriga ledamöter i utskotten höjts 

med 5 000 kr vardera (punkt 13), 

 att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 13), 

 att Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson Marie Nygren och Staffan Påhlsson 

omväljs som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14), 

 att Karin Stålhandske väljs till ny ledamot av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma 

(punkt 14), 

 att Fredrik Arp omväljs som styrelseordförande (punkt 14), och 

 att KPMG AB omväljs till bolagets revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, 

för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14), varvid det antecknas att KPMG har för 

avsikt att utse Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor. 

 

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på 

www.bravida.se och en presentation av Karin Stålhandske som föreslås för nyval till styrelsen följer 

nedan.  

 

Presentation av Karin Stålhandske 

Född:1972 

Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt jur. kand. från Lunds Universitet. 

Affärsområdeschef/märkeschef Mercedes-Benz på Upplands Motor. Tidigare uppdrag omfattar 

bland annat Affärsområdeschef på Frösunda Omsorg, Affärsområdeschef på ISS Facility Services, 

kontraktschef och utvecklingschef inom Coor Service Management samt strategikonsult på Monitor 

Group. Karin Stålhandske innehar inga aktier i Bravida. Hon är att anse som oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. 

 

 
 

 

Stockholm i mars 2020 

Bravida Holding AB (publ) 

Valberedningen 

http://www.bravida.se/

