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Valberedningens för Sandvik AB förslag 
 
Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 beslutar följande. 
 
Ordförande vid årsstämman: Advokat Sven Unger.  
 
Antal styrelseledamöter: Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter. 
 
Arvode till styrelsen och revisorn 
  
Arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:   
 

 Styrelsens ordförande: 2 000 000 kronor (tidigare 1 700 000 kronor) 

 Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 600 000 kronor vardera 
(oförändrat) 

 Ordförande i revisionsutskottet: 225 000 kronor (tidigare 175 000 kronor) 

 Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 150 000 kronor vardera (oförändrat) 

 Ordförande i ersättningsutskottet: 125 000 kronor (oförändrat) 

 Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 100 000 kronor vardera (oförändrat) 
 

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning. 
 
Styrelse  
 
Nyval av var och en av Björn Rosengren och Helena Stjernholm som styrelseledamöter och 
omval av var och en av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M 
Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg. 

 
Hanne de Mora har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval. 
 
Björn Rosengren, född 1959, civilingenjör, är verkställande direktör och koncernchef i Sandvik 
AB sedan 1 november 2015. Dessförinnan var han verkställande direktör och koncernchef i 
Wärtsilä Corporation 2011–2015 och innehade flera ledande befattningar inom Atlas Copco 
2001–2011. Han är för närvarande styrelseledamot i Danfoss A/S. 
 
Helena Stjernholm, född 1970, civilekonom, är verkställande direktör och koncernchef i AB 
Industrivärden. Innan hon började på Industrivärden var hon partner i riskkapitalbolaget IK 
Investment Partners där hon hade arbetat sedan 1998. Hon var medlem av bolagets Executive 
Committee samt Investment Committee. Hon har suttit i ett flertal svenska och utländska 
bolagsstyrelser. 

 
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer att finnas på bolagets webbplats 
www.sandvik.com i anslutning till att kallelsen till årsstämman utfärdas. 
 
Styrelseordförande  
 
Omval av Johan Molin som styrelseordförande.  

 
Revisor 
 
Omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. 
 
 
Stockholm i februari 2016 
 
Valberedningen för Sandvik Aktiebolag 


