
 

 

Valberedningens motiverade yttrande  

Valberedningen består inför årsstämman 2022 av Thomas Görling, representerande Stiftelsen 
Industrifonden, Åsa Lindencrona, representerande Skirner AB, och Åke Sund, representerande 
Esaliens TFI SA. Valberedningen utsåg vid sitt första möte Thomas Görling till ordförande. 
 
Valberedningen har arbetat aktivt med att utvärdera SaltX Technology Holding AB (publ):s 
nuvarande styrelse och dess arbete inför de förslag som presenteras för årsstämman 2022. Inför 
årets stämma har två sammanträden hållits. Valberedningen har som underlag för sitt förslag 
till styrelse tagit del av resultatet av den utvärdering som styrelsen har genomfört av sitt arbete 
under året. 
 
Valberedningen har i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrnings (”Koden”) krav ägnat 
uppmärksamhet kring frågor om bland annat mångfald, oberoende och jämn könsfördelning, 
varvid regel 4.1 i Koden har tillämpats som mångfaldspolicy. Enligt denna ska styrelsen 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 liksom att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. 
 
Mot bakgrund av den utvärdering som har genomförts föreslår valberedningen omval av 
samtliga nuvarande styrelseledamöter, dvs. Åke Sund, Staffan Andersson, Tony Grimaldi, Hans 
Holmström, Erica Larson och Elin Lydahl. Valberedningen föreslår att Åke Sund omväljs till 
styrelsens ordförande. 
 
Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en 
ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas 
kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt. Flera av ledamöterna har gedigen erfarenhet av verkstadsindustri med 
internationell täckning, vilket är bolagets huvudinriktning. 

En viktig aspekt för valberedningen är att skapa ett starkt och mångsidigt lag där olika ledamöter 

kompletterar varandra och därmed kan utgöra bästa möjliga stöd för bolagets ledning.  

Alla ledamöter anses oberoende av såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen. 

Valberedningen har särskilt uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen 
ska eftersträvas. Med en sammansättning av två kvinnor och fyra män är andelen kvinnor 33 
procent. Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och att det är angeläget att 
kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning. 
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