
Punkterna 1 och 9-11: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 6 maj 2022 i 
Oneflow AB 

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämman 3 februari 2022 sammankallades i februari 2022 en 
valberedning av styrelseordföranden Lars Appelstål (i egenskap av sammankallande för 
valberedningen), för att förbereda förslagen inför Oneflow ABs årsstämma 2022. 

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestod av Lars Appelstål, i egenskap av styrelseordförande, 
Finn Persson, utsedd av Spintop Investment Partners III Sweden AB, Bengt Nilsson, utsedd av 
Greenfield AB och Mattias Ståhlgren, utsedd av Hamnes Invest AB.  

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer jurist Carl Isaksson vid Baker & McKenzie 
Advokatbyrå till ordförande vid stämman. 

Punkterna 9-10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer och val av styrelse och 
revisorer 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att 
antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. 

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor 
exklusive arvode för utskottsarbete och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp: 

200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande 
förutsatt att denne inte är anställd. 

Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete inte ska utgå. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Lars Appelstål, Bengt Nilsson, Finn 
Persson och Anders Hamnes. Valberedningen föreslår att Rosie Kropp väljs in som ny 
styrelseledamot. Vidare föreslås att Lars Appelstål omväljs till styrelseordförande. Johan Borendal har 
avböjt omval. 

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten 

Namn: Rosie Kropp 

Pågående uppdrag: VP and Head of Global Brand på Ericsson. Styrelseordförande för Animech. 
Styrelseledamot för Löfbergs och Collabodoc. 

Tidigare uppdrag: Senior Advisor & CEO för Lavandel, Chief Marketing Officer på 
Bisnode, Executive Director & Head of Client Services på Landor Associates, Global Head of Brand 
på Vodafone, Head of Marketing UK & Ireland på Starbucks, Marketing & Communications Director 
på Accenture. Styrelseordförande för Medpeople. Styrelseledamot för Winningtemp, Swedish 
Business Council och X-change. 

Födelseår: 1966 

Aktieinnehav, inklusive närståendes: 0 

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB 
som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har 
anmält att den auktoriserade revisorn Daniel Forsgren fortsätter som huvudansvarig. 



Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning 

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att 
dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i 
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av de föreslagna ledamöterna kan Anders Hamnes anses 
vara beroende i förhållande till bolaget. Lars Appelstål  och Anders Hamnes kan anses beroende i 
förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i 
förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. 

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida 
www.oneflow.com. 

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen 
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas. Principerna är oförändrade. 

Principer för valberedningen 

1. Valberedningens uppgift 
1.1. Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, 

och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i 
förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska 
föreslå: 

o ordförande vid årsstämma, 
o kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen, 
o arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, 
o arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, 
o val och arvodering av Bolagets revisor, och 
o principer för valberedningen. 

1.2. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt 
beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn 
könsfördelning. 

1.3. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares 
intressen. 

2. Ledamöter av valberedningen 
2.1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska vara representanter för Bolagets 

största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. 

2.2. Valberedningen ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. 
Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på 
lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en 
med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till 
valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. 
Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av 
valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av 
valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av 
valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida 
det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.  

2.3. Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till 
röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska 
aldrig vara valberedningens ordförande. 



2.4. Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en 
av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan 
aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största 
aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av 
valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i 
aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i 
sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.  

2.5. Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på 
grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.4, ska den aktieägare som utsåg en sådan 
ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om 
styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens 
ordförande i valberedningen. 

3. Uppgift om valberedningens ledamöter 
3.1. Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans 

med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader 
innan årsstämman. 

3.2. Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska 
valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya 
ledamoten, lämnas på hemsidan. 

3.3. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 

4. Förslag till valberedningen 
4.1. Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens 

övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan 
lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida. 

4.2. Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen 
underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., 
vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete. 

5. Förslag av valberedningen 
5.1. Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med 

hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig 
sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, 
erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

5.2. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget 
kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum. 

5.3. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett 
motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska 
särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska 
eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete 
har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära 
anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt 
motiveras. 

5.4. Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val 
eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till 
bolagsstämma skickas ut: 

o födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
o uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag, 



o eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella 
instrument i Bolaget, 

o om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas 
som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för 
bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska 
valberedningen motivera sitt ställningstagande, och 

o vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 

5.5. Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor 
innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något 
revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som 
revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i 
förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i 
revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant 
förfarande.  

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete 
6.1. Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga 

ledamöter, närvara. 

6.2. Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, 
lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden 
med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska 
särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 om att en jämn könsfördelning ska 
eftersträvas. 

7. Arvoden och kostnader 
7.1. Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. 

7.2. Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om 
nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant 
erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå 
med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete. 

8. Sekretess 
8.1. En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit 

under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar 
muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört. 

8.2. En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt 
uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig 
för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens 
ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av 
ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av 
informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat 
tekniska aspekter. 

8.3. Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. 
Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt 
uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har 
lämnat tillstånd därtill. 

* * * * * 

Stockholm i april 
Oneflow AB 

Valberedningen 





Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 6 maj 
2022 i Oneflow AB 

Bakgrund till förslaget 
I enlighet med beslut vid extra bolagsstämman 3 februari 2022 sammankallades i februari 2022 en 
valberedning av styrelseordföranden Lars Appelstål (i egenskap av sammankallande för 
valberedningen), för att förbereda förslagen inför Oneflow ABs årsstämma 2022. 

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestod av Lars Appelstål, i egenskap av styrelseordförande, 
Finn Persson, utsedd av Spintop Investment Partners III Sweden AB, Bengt Nilsson, utsedd av 
Greenfield AB och Mattias Ståhlgren, utsedd av Hamnes Invest AB. 

Redovisning av valberedningens arbete 
Valberedningen har sammanträtt två gånger sedan den utsågs i februari 2022 och däremellan 
kommunicerat per e-post. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och 
det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra 
styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en 
valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Genomförd utvärdering 
av styrelsens arbete under 2022 har delats med valberedningen. Sökning av potentiella kandidater har 
skett genom valberedningen ledamöters stora kontaktnät i programvaruindustrin och bland 
styrelseledamöter i snabbväxande digitala tillväxtbolag. Ett antal möjliga kandidater har identifierats. 
Efter utvärdering mot kravprofil följt av intervjuer anser valberedningen att den föreslagna nya 
styrelseledamoten Rosie Kropp mycket väl motsvarar den kravprofil som ställts. Aktieägarna har 
informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har 
inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.  

Valberedningens förslag beträffande styrelse 

Valberedningen föreslår: 

• att styrelsen ska bestå av fem ledamöter; 

• att nuvarande styrelseledamöterna Lars Appelstål, Bengt Nilsson, Finn Persson och Anders 
Hamnes omväljs;  

• att Rosie Kropp väljs in som ny styrelseledamot; och 

• att Lars Appelstål omväljs till styrelseordförande. 

Johan Borendal har avböjt omval.  

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse 
Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av 
information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under perioden sedan 
valberedningen utsågs i februari 2022. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande 
ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och 
finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har 
enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat 
konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts 
gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl. 

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets 
strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens 
kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet 
och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. 



Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta 
de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. 

Det är valberedningens ambition att på sikt få till stånd en än mer jämn könsfördelning i styrelsen. Det 
är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta 
styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven 
på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen 
har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av 
mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn 
könsfördelning eftersträvats. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om 
styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta 
styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald 
och könsjämlikhet. 

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att 
dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i 
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av de föreslagna ledamöterna kan Anders Hamnes anses 
vara beroende i förhållande till bolaget. Lars Appelstål och Anders Hamnes kan anses beroende i 
förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i 
förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. 

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 avseende arvode är att arvodet till styrelsens 
ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete och utgå till 
styrelsens ledamöter med följande belopp: 

200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande 
förutsatt att denne inte är anställd. 

Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska inte utgå.  

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna 
finns på bolagets hemsida www.oneflow.com. 

* * * * * 

Stockholm i april 
Oneflow AB 

Valberedningen 
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