
 

 
   

 

 

 

 

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN 

TORSDAGEN DEN 2 APRIL 2020 I CLOETTA AB (PUBL) 

 

 

 

INNEHÅLL 

1. Styrelsens förslag till dagordning 

2. Valberedningens förslag till årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt yttrande 

över förslag till styrelse och revisor  

3. Information om styrelsens ledamöter  

4. Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande 

befattningshavare 

 
 
Vänligen observera   
Den 22 mars 2020 meddelade Cloetta genom pressmeddelande att styrelsen beslutat dra tillbaka det 
tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning på 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. Det 
tidigare beslutsförslaget avseende vinstdisposition och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen har därför tagits bort från dessa handlingar till årsstämman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
   

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av två justeringsmän 

6. Fråga om stämman behörigen sammankallats 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern-

revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2019 

8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet 

9. Verkställande direktörens redogörelse 

10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning 

11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid 

utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna  

12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

14. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor 

15. Val av styrelseledamöter 

16. Val av styrelseordförande 

17. Val av revisor  

18. Förslag till regler för valberedningen 

19. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

20. Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020) 

21. Beslut om ändring av bolagsordningen 

22. Stämmans avslutande 

 

 



 

 
   

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT 

YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH REVISOR 

 

Valberedningens förslag till årsstämman  

Cloettas valberedning, som utgörs av Olof Svenfelt, tillika ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor, 

Isabelle De Gavoty, utsedd av Axa IM, Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson samt Lilian Fossum Biner, 

utsedd av styrelsen för Cloetta AB, ska enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 4 april 2019 utarbeta 

förslag till kommande årsstämma avseende:  

• Ordförande vid årsstämman. 

• Antalet styrelseledamöter. 

• Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen. 

• Styrelsens ordförande.  

• Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell 

vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete. 

• Arvodering av revisor. 

• Val av revisor. 

• Valberedningsregler. 

 

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman  

• Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Fredrik Lundén.  

• Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju utan suppleanter.  

• Till styrelseledamöter föreslås omval av Mikael Aru, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla 

Svenfelt, Mikael Svenfelt och Patrick Bergander. Mikael Norman föreslås väljas till ny 

styrelseledamot. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A. Lilian Fossum Biner 

har avböjt omval.  

• Till ordförande i styrelsen föreslås Mikael Norman.  

• Arvode ska utgå med 685 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 315 000 kr 

(oförändrat) till respektive övrig stämmovald ledamot. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete 

ska utgå med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kr till 

ordförande i revisionsutskottet (oförändrat) och med 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet 

(oförändrat) och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (oförändrat). 

Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 3 275 000 kr (oförändrat) 

inklusive arvode för utskottsarbete med tre ledamöter i varje utskott.  

• Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det 

registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som revisor för tiden 

intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse Sofia Götmar-Blomstedt till 

huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. 

• Valberedningen föreslår inga ändringar i instruktionen för valberedningen.  

 

 

 

 



 

 
   

 

Redogörelse för valberedningens arbete  

Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram de förslag som anges ovan. På 

bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. 

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden och haft löpande kontakter däremellan. 

Valberedningen har tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering. Vidare har valberedningen 

tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.  

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen och har 

konstaterat att styrelsen haft en nästintill jämn könsfördelning under de senaste mandatperioderna. Till 

följd av att nuvarande ordföranden Lilian Fossum Biner avböjt omval och att Mikael Norman föreslagits till 

ny ordförande kommer dock sammansättningen av den föreslagna styrelsen under 2020 inte riktigt nå upp 

till den ambition om 40 procent representation av det minst företrädda könet som Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning har uttryckt. Valberedningen ser det som naturligt att styrelsens sammansättning över tiden 

uppfyller den av Kollegiet uttryckta ambitionen, även om avsteg kan ske under enskilda mandatperioder. I 

övrigt har valberedningen beaktat att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende 

kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk 

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

Yttrande över valberedningens förslag till styrelse  

Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet bolagsstämmovalda ledamöter (sju ledamöter) är en 

lämplig storlek på styrelsen.  

Beträffande styrelsens sammansättning bedömer valberedningen att styrelsearbetet i Cloetta fungerar väl 

och att det är lämpligt att bevara kontinuitet i styrelsens arbete. Vid framtagande av sitt förslag till 

styrelsens sammansättning har valberedningen även beaktat Cloettas verksamhet och utvecklingsskede 

och vilka kompetenser som kan förväntas vara särskilt viktiga för styrelsen framöver. 

Valberedningen har informerats om att styrelsens ordförande, Lilian Fossum Biner, avböjt omval. 

Valberedningen har därför haft i uppgift att finna en lämplig ersättare till Lilian. I urvalsprocessen har 

valberedningen bland annat bedömt det önskvärt att den nya ledamoten har tidigare erfarenhet och 

kompetens från den bransch inom vilken Cloetta verkar samt erfarenhet från företagsledande ställning. 

Valberedningen har därför funnit att Mikael Norman utgör en lämplig ersättare, och har även ansett det 

positivt att Mikael Norman var styrelseledamot i Cloetta under åren 2015-2019, vilket ger förutsättningar 

för kontinuitet i styrelsearbetet. Mikael Norman är idag styrelseordförande i Bonava AB samt 

styrelseledamot i Bravida Holding AB och Swedavia AB. Tidigare erfarenheter inkluderar CFO för Nobia AB, 

samt koncerncontroller och ett flertal andra roller inom Electrolux AB. Mikael Norman är född 1958 och har 

en jur kand från Stockholms Universitet. 

Valberedningen bedömer att den till årsstämman föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och 

väl lämpad för sina uppgifter. 

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den 

föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.  

  



 

 
   

 

Yttrande över valberedningens förslag till revisor  

Revisionsutskottet har rekommenderat omval av PwC som revisor. Valberedningen delar 

revisionsutskottets bedömning och föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets 

rekommendation, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, utser PwC till bolagets revisor.  

_______________________________ 

 



 

 
   

 

INFORMATION OM STYRELSENS LEDAMÖTER                    BILAGA A 

 

 
Information om styrelseledamöter som föreslås för nyval 
 

 
 

 

Mikael Norman  
 
Invald: Föreslagen ledamot, tillika ordförande, till årsstämman 2020 
Född: 1958 
Nationalitet: Svensk 
Utbildning: Jur. kand, Stockholms Universitet. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bonava AB samt styrelseledamot i Bravida 
Holding AB och Swedavia AB. 
Tidigare uppdrag: CFO för Nobia AB, koncerncontroller och ett flertal andra roller 
inom Electrolux AB, skattejurist på PriceWaterhouseCoopers och domare i 
Länsrätten och Kammarrätten i Stockholm. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja 
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier. 

 
 Aktieinnehav och uppdrag avser 6 februari 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
   

 

 
 
Information om styrelseledamöter som föreslås för omval 
 

 

 
Mikael Aru 
 
Invald: 4 april 2017 
Född: 1953 
Nationalitet: Svensk 
Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Linköpings Universitet. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Paulig Group Ltd, Fuchs Gewurze Gruppe 
AG, CCS Healthcare Nordic AB och AB Axel Granlund. Styrelseledamot i AB 
Stenströms Skjortfabrik, Dr Per Håkanssons Stiftelse och Gorthon Stiftelsen.  
Tidigare uppdrag: VD för Procordia Food i Sverige, samt ledande befattningar 
inom Kraft Foods och Nestlé.  
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja 
Aktieinnehav: 3 855 B-aktier.  

 

 

Patrick Bergander 
 
Invald: 4 april 2019 
Född: 1971 
Nationalitet: Svensk 
Utbildning: Fil. kand Företagsekonomi, Stockholms universitet. 
Övriga uppdrag: Sedan 2014 VD RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa). 
Tidigare uppdrag: Tidigare CFO RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa). Flera 
positioner inom Electrolux, som CFO Asia Pacific och chef för Group Business 
Control. Senior revisor för IF Insurance och konsult hos Arthur Andersen. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja 
Aktieinnehav: 4 180 B-aktier. 

  
 Aktieinnehav och uppdrag avser 31 januari 2020  
  
 

 
 
 
  



 

 
   

 

 
 
 
Information om styrelseledamöter som föreslås för omval 

 

 
 

 

Lottie Knutson 
 
Invald: 23 april 2015 
Född: 1964 
Nationalitet: Svensk 
Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm, L’Université Paris IV, Diplôme de 
culture Francaise. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stena Line, STS Alpresor, Swedavia. Verksam 
som skribent och rådgivare inom ledarskap, krishantering och turism. 
Tidigare uppdrag: Kommunikationsdirektör på Fritidsresegruppen i Norden, på 
SAS-koncernens informationsavdelning, journalist på Svenska Dagbladet och 
kommunikationskonsult, bl a hos JKL. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja 
Aktieinnehav: 1 200 B-aktier. 

 

 

Alan McLean Raleigh 
 
Invald: 16 april 2018 
Född: 1959 
Nationalitet: Brittisk 
Utbildning: Kandidatexamen i produktionsteknik och produktionsledning från 
Universitetet i Strathclyde. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Robinson plc. 
Tidigare uppdrag: Executive Vice President, Personal Care Supply Chain, Unilever.  
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja 
Aktieinnehav: 7 887 B-aktier. 

 
 Aktieinnehav och uppdrag avser 31 januari 2020  
  
 
 

  



 

 
   

 

 
 
 
Information om styrelseledamöter som föreslås för omval 

 

 

 

Camilla Svenfelt 
 
Invald: 12 april 2016 
Född: 1981 
Nationalitet: Svensk 
Utbildning: Fil. kand., Stockholms Universitet. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Malfors Promotor och suppleant i Hjalmar 
Svenfelts Stiftelse. Arbetar som redovisningsansvarig i AB Malfors Promotor. 
Tidigare uppdrag: - 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja 
Aktieinnehav 
Eget: 60 A-aktier och 471 485 B-aktier. 
Närstående: 55 095 B-aktier.  
 

 
 

 

 

Mikael Svenfelt 
 
Invald: 25 augusti 2008 
Född: 1966 
Nationalitet: Svensk 
Utbildning: Marknads- och företagsekonom, Tibbleskolan samt juridikkurser, 
Folkuniversitetet. 
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i AB Malfors Promotor och 
styrelseledamot i Bröderna Börjessons Bil AB. 
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom Nicatorkoncernen, Dell Financial 
Services, GE Capital Equipment Finance AB och Rollox AB. Styrelseordförande i 
Fjärilshuset Haga Trädgård AB. Styrelseledamot i Fjärilshuset Haga Trädgård Café 
AB. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej 
Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja 
Aktieinnehav 
Eget: 25 A-aktier och 42 535 B-aktier. 
Närstående: 5 729 569 A-aktier och 73 822 973 B-aktier.  
 

 
Aktieinnehav och uppdrag avser 31 januari 2020 (Camilla Svenfelt) och 4 februari 2020 (Mikael Svenfelt) 

  
 
 



 

 
   

 

STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNING TILL 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

 

Styrelsen har sedan tidigare inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut i frågor om 

ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare framläggs till styrelsen som lämnar förslag på sådana riktlinjer till 

årsstämman för godkännande. 

Ersättningsutskottet har även till uppgift att under året följa och utvärdera program för rörliga ersättningar 

för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om samt 

gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Cloetta. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i 

Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets 

utvärdering. 

De nuvarande riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs vid årsstämma i Cloetta den 

4 april 2019. Ersättningsutskottet har konstaterat att Cloetta har följt dessa riktlinjer och anser att 

riktlinjerna har fyllt sitt syfte att främja Cloettas långsiktiga värdeskapande. Den rörliga lön som har utgått 

i enlighet med de nuvarande riktlinjerna är kopplad till mål som har fastställs individuellt för varje anställd 

och för den enhet inom vilken den anställde haft sin anställning samt till koncernens övergripande 

lönsamhetsmål, vilket bidragit till ett ökat värde för Cloettas aktieägare. Ersättningsutskottet har föreslagit 

för styrelsen att Cloetta inrättar ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram med liknande struktur som 

incitamentsprogrammet som antogs vid årsstämman 2019, för att sammanlänka aktieägarnas respektive 

koncernledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt 

värdeskapande. Incitamentsprogrammet för 2019 hade en något förändrad struktur i jämförelse med de 

vid årsstämmorna 2013 till 2018 beslutade långsiktiga incitamentsprogrammen, och ersättningsutskottet 

har funnit att det är lämpligt att fortsätta med denna struktur på programmet.  

Marknadsundersökningar genomförs regelbundet gällande lönestatistik, ersättningsstrukturer och nivåer 

för rörlig ersättning för koncernens anställda. Ersättningsutskottet anser att Cloettas ersättningsstrukturer 

och ersättningsnivåer är konkurrenskraftiga och marknadsmässiga. Det har möjliggjort för Cloetta att 

rekrytera och behålla rätt personer i koncernledningen. 

__________________________________ 

              


