Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse till
årsstämman i Allenex AB (publ) den 8 maj 2012
Bakgrund
Allenex AB (”Allenex” eller ”Bolaget”) har beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att
årligen till årsstämman lämna förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till
styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till revisorsarvode, förslag till
ordförande vid årsstämman samt riktlinjer för tillsättande av valberedning. Vid de tillfällen
revisorsval ska äga rum ska valberedningen även föreslå revisor.
I enlighet med beslut vid Allenex årsstämma den 10 maj 2011 har ledamöterna i
valberedningen inför årsstämman 2012 utsetts genom att styrelsens ordförande kontaktat de
tre största aktieägarna i Bolaget och bett dem utse en representant vardera för att jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedning.
Valberedningen inför årsstämman 2012 utgörs av Oscar Ahlgren (utsedd av Mohammed Al
Amoudi), Anders Keller (utsedd av FastPartner AB), Gustaf Mannerson (utsedd av Mannersons
Fastighets AB) och Monica Caneman (styrelsens ordförande). Valberedningen har inom sig
utsett Anders Keller till ordförande.
Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggjordes på Bolagets webbplats den 24
oktober 2011 tillsammans med information om hur aktieägare kan lämna förslag till
valberedningen. Valberedningen har haft tre möten och därutöver kontakt per telefon och på
annat sätt.
Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof
Johansson och Gunnar Mattsson samt nyval av Anders Williamsson, som även föreslås till
styrelseordförande. Ledamöterna Monica Caneman, Anders Erlandsson och Birgitta Fernström
Gunneflo har avböjt omval.
Information om de föreslagna befintliga ledamöterna finns på bolagets webbplats.
Anders Williamsson, född 1954, är utbildad civilekonom och har mer än trettio års erfarenhet
inom life science och medicinteknik. Anders är styrelseordförande ibland annat Aerocrine AB
(publ), Tigran Technologies AB (publ) och Danske Bank i Helsingborg. Han har tidigare varit
VD och styrelseledamot i HemoCue AB och POCT Holding AB, VD för Atos Medical AB och
vice VD för Pernovo AB.
Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på
oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som
föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samtliga förutom Oscar Ahlgren och SvenOlof Johansson oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

1 (2)

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse
Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås är väl lämpade att ingå i Allenex
styrelse även under kommande mandatperiod samt att dessa representerar en bred
kompetens. Genom Anders Williamsson tillförs Allenex även en mycket erfaren ordförande
med synnerligen goda kunskaper om branschen.
Valberedningens uppfattning är att styrelsens storlek kan minska. Det finns enligt
valberedningens bedömning inte skäl att ersätta samtliga de ledamöter som undanbett sig
omval. Fem ledamöter, inklusive ordföranden, bedöms vara en lämplig storlek mot bakgrund av
den verksamhet som Allenex idag bedriver. Genom att minska styrelsens storlek begränsas
även styrelsekostnaderna jämfört med tidigare år.
Det är valberedningens uppfattning att styrelsen även fortsättningsvis kommer att ha en med
hänsyn till Allenex verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig
sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens,
erfarenhet och bakgrund.
De nuvarande kvinnliga styrelseledamöterna står inte till förfogande för omval.
Valberedningens förslag innebär en minskad storlek på styrelsen, men också att denna enbart
kommer att bestå av män. Under tidigare år har eftersträvats att uppnå en mer jämn
könsfördelning och detta är även ambitionen för framtiden.
__________________
Valberedningen i Allenex AB (publ)
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