Instruktion för Sandvik AB:s valberedning
Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till
röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen
har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till
valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena i bolaget, baserat på
uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig
ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, avgöra vilka som är de till
röstetalet största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet
största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har (i) ägargrupperats i
Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och meddelat bolaget att de träffat skriftlig
överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam
hållning i fråga om bolagets förvaltning. Sammansättningen av valberedningen ska
offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot
som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill
nästkommande valberedning utsetts.
Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter,
arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och
styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor,
samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.
För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om
valberedningen så bedömer erforderligt, en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta
denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat
sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer
lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny
ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag
slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av
valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.
Bolaget ska kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens
uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningen.
Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.
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