
 

 

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021 och valberedningens motiverade 
yttrande avseende förslag till styrelse 

Enligt beslut på den extra bolagsstämman den 23 november 2020 ska valberedningen i 
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) inför årsstämman 2021 utgöras av ledamöter 
för de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den sista bankdagen i 
december 2020, och av bolagets styrelseordförande. 

Valberedningen har inför årsstämman 2021 bestått av Olav Sem Austmo, representerande 
TrönderEnergi AS, Jonas Bengtsson, representerande Bengtssons Tidnings AB, Bengt Kjell, 
representerande Ilija Batljan Invest AB och Göran Persson, styrelsens ordförande. 

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2021. 

 
Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 

Valberedningen föreslår att Göran Persson väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid 
förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.  

 
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8) 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter.  

 
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9) 

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 
150 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Valberedningen 
föreslår vidare att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till utskottets 
ordförande och med 30 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska inte 
utgå till medlemmar i övriga utskott. 

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

 
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 10)  
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Bengtsson, Sara Anderson och 
David Schelin samt nyval av ledamöterna Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde. Till 
ordförande för styrelsen föreslås nyval av Anders Bengtsson.  

Styrelseordförande Göran Persson och styrelseledamot Andreas Ahlström har avböjt omval. 

Anders Bengtsson (född 1963) valdes in som styrelseledamot i Scandinavian Biogas 2009. 
Anders har en MBA från Monterey Institute of International Studies, USA och 20 års erfarenhet 
som VD i små och medelstora företag samt ett flertal år som managementkonsult för bland annat 
Semcon AB. Han är styrelseledamot och partner i BTAB Invest och styrelseledamot i bland annat 
Kakel Max AB (publ). Anders har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Diös Fastigheter AB. 
Anders är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till 
bolagets större aktieägare. Anders äger dels direkt och dels indirekt via bolag 435 738 aktier i 
bolaget. 

Petra Einarsson (född 1967) är styrelseledamot i SSAB och Alimak Group. Petra var tidigare VD 
och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan har hon en lång karriär 
med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik däribland affärsområdeschef för 
Sandvik Materials Technology och medlem i Sandvik ABs koncernledning. Petra innehar en 
civilekonomexamen från Uppsala universitet. Petra är oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledning och bolagets större aktieägare. Petra, eller närstående till henne, innehar inga aktier 
eller andra värdepapper i bolaget. 

Tina Helin (född 1960) är styrelseordförande i Prefabsystem Syd Entreprenad AB samt 
styrelseledamot för bland annat Österlenskraft, Biogas Ystad Österlen och Gyllebo Röda 
Korskrets. Dessförinnan har hon varit VD för E.ON Gas Sverige AB, vice VD för OKG AB, 



 

 

 

styrelseordförande i E.ON Biofor AB och styrelseledamot i Energiforsk AB. Tina innehar en MSc. 
inom Geoteknologi från Tekniska högskolan i Luleå. Tina är oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledning och bolagets större aktieägare. Tina, eller närstående till henne, innehar inga aktier 
eller andra värdepapper i bolaget. 

Håkon Welde (född 1973) är Head of M&A and Corporate Ownership på TrønderEnergi AS sedan 
2019, styrelseordförande i Usma Kraft AS och styrelseledamot i bland annat Midgard Vind Holding 
AS, On Energi AS och Fröya vind AS. Han har även dessförinnan lång erfarenhet som 
styrelseledamot i bland annat Biokraft AS, Dynavec AS och Teknisk Data AS. Håkon innehar en 
Cand.Mag. inom Political Science från NTNU, Trondheim, Norge. Håkon är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. 
Håkon äger 0 aktier i bolaget. 

 
Val av revisor (punkt 11) 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, som har 
meddelat att de har för avsikt att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Lars Kylberg har varit 
huvudansvarig revisor under 2019 och 2020.  

 
Valberedningens motiverade yttrande 

Inför framläggning av förslag till styrelseledamöter i bolaget har valberedningen diskuterat 
styrelsens sammansättning bland annat vad avser branscherfarenhet, kompetens och erfarenhet. 
Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och 
bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos dess ledamöter som 
krävs för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Även mångfald när det 
gäller ålder, kön och andra faktorer ska beaktas. Särskild vikt har valberedningen lagt på 
kandidaternas erfarenhet och kunnande från industri och energi samt kunskap och erfarenhet från 
större projekt. Vidare har vikt lagts vid kunnande inom finansiering, M&A och finansiell rapportering. 

Valberedningen har beslutat att punkt 4.1 i Svensk Kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas 
som mångfaldspolicy för styrelsen. Detta innebär att valberedningen, vid framtagande av sina 
förslag till årsstämman, ska beakta att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning. De 
bolagsstämmovalda ledamöterna ska gemensamt uppvisa mångsidighet och bredd avseende 
kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska sträva efter en jämn könsfördelning 
bland bolagets styrelseledamöter.    

Alla styrelseuppdrag i bolaget ska vara meritbaserade med det främsta ändamålet att bibehålla 
och förstärka styrelsens övergripande effektivitet. Inom ramen för detta eftersöks en bred 
uppsättning egenskaper och kompetenser och valberedningen betraktar mångfald som en viktig 
faktor att ta hänsyn till. 

Det framlagda förslaget medför att en andel om 50 procent av styrelseledamöterna är kvinnor. 

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelsesammansättning är väl avvägd med hänsyn till 
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt och att styrelsen har en för bolaget 
välanpassad bredd och mångsidighet vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund. 

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 
Koden.  

Valberedningen har sedan den inrättades hållit 3 protokollförda sammanträden.  

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns presenterat på bolagets webbplats, 
www.scandinavianbiogas.com. 

_______________ 

Stockholm i mars 2021 

Valberedningen 


