
 

 

RESURS HOLDING AB:S VALBEREDNINGS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL 

STYRELSEVAL VID ÅRSSTÄMMAN 2017 

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2016 sammankallade 

Jan Samuelson en valberedning som består av styrelsens ordförande och ledamöter som är utsedda av 

de största aktieägarna i Resurs Holding: Robert Furuhjelm utsedd av Cidron Semper Ltd, Martin 

Bengtsson utsedd av Waldakt AB, Staffan Ringvall utsedd av Handelsbanken Fonder AB, Ulrika 

Danielson utsedd av Andra AP-fonden och Jan Samuelson, styrelsens ordförande. Till valberedningens 

ordförande utsågs Robert Furuhjelm som är utsedd av den röstmässigt starkaste ägaren Cidron Semper 

Ltd. 

Valberedningens förslag till val av styrelse 

Valberedningen föreslår: 

 Att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter. 

 Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter utom David Samuelson som har avböjt omval.  

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Resurs Holding, för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma: 

 

 Jan Samuelson, styrelsens ordförande 

 Martin Bengtsson 

 Mariana Burenstam Linder 

 Fredrik Carlsson 

 Anders Dahlvig 

 Christian Frick 

 Lars Nordstrand 

 Marita Odélius Engström 

Valberedningens arbete 

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 13 oktober 2016, har haft de uppgifter som 

följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2016. Valberedningen har haft 7 möten, med 

kandidatintervjuer och diskussioner mellan mötena. Valberedningen har från Resurs Holding fått 

information om de regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att 

föreslå ledamöter till Resurs Holdings styrelse.  

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den har 

valberedningen ägnat särskild uppmärksamhet åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen 

fungerar som grupp, samt balansen och mångfalden av erfarenheter. Valberedningen har även tagit 

del av en genomförd utvärdering av styrelsen och dess ledamöter samt genomfört egna intervjuer med 

två av de nuvarande ledamöterna.  

 



 

 

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag 

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet i bolaget fungerar mycket bra. Valberedningen 

anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans representerar den erfarenhet, kunskap och 

kompetens som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolaget.  

Valberedningen tillämpar Kodens punkt 4.1 som mångfaldspolicy och anser att Kodens krav på 

mångsidighet och bredd uppfylls genom valberedningens förslag. Valberedningen anser att 

mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt 

för att uppnå en jämn könsfördelning. Valberedningens långsiktiga ambition är att förbättra balansen 

mellan män och kvinnor i styrelsen.  

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en sammansättning av 

kompetenser och erfarenheter som matchar de krav som ställs på Resurs Holdings viktigaste 

prioriteringar. Valberedningen anser vidare att det i nuläget är viktig med kontinuitet inom styrelsen.  

Oberoendebedömning 

I sitt arbete med att ta fram förslag till årsstämman 2017 har valberedningen gjort en bedömning av 

de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens 

bedömning är att 7 av de 8 föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen och att 6 av de 8 föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolagets 

större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen följer således reglerna i Svensk kod för 

bolagsstyrning om oberoende. 

Information om föreslagna styrelseledamöter 

Jan Samuelson 

Styrelseordförande sedan 2012. Ordförande i Audit Committee och Remuneration Committee samt 
ledamot i valberedningen. 

Född: 1963. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare Senior Partner på Accent Equity och 
Senior Vice President, EF Education. 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Saltå Kvarn AB och styrelseledamot i Sdiptech AB.  

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 195 308 aktier. 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.  

 

Martin Bengtsson 

Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i Audit Committee. 

Född: 1970. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag 
och landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark. För närvarande Investment Manager på Waldir AB. 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Waldir AB. 

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): - 

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.



 

 

Mariana Burenstam Linder 

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i Corporate Governance Committee. 

Född: 1957. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare VD för Nordic Management AB, ABB 
Financial Consulting och Ainax AB. Medlem i executive committee i Skandinaviska Enskilda Banken 
AB (publ) och grundare av Burenstam & Partners AB. 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Sverige-Amerika-stiftelsen. Styrelseledamot i 
Investmentaktiebolaget Latour och BTS Group AB. 

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 31 407 aktier. 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare. 

 

Fredrik Carlsson 

Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i Remuneration Committee. 

Född: 1970. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head 
of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden och vice President (VP) för Bank of 
America/Merrill Lynch. 

Andra väsentliga uppdrag: 

Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i 
Novobis AB och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser. 

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 138 254 aktier. 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare. 

 

Anders Dahlvig 

Styrelseledamot sedan 2012. 

Född: 1957. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi. Filosofie magisterexamen i 
Ekonomi. Tidigare VD och koncernchef för IKEA. 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Inter Ikea Holding BV. Styrelseledamot i H&M 
Hennes&Mauritz AB, Axel Johnson Aktiebolag, Oriflame AG, Kingfisher Ltd, Pret a Manger Ltd och 
Dunkers stiftelser. 

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 108 202 aktier. 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare. 

 

Christian Frick 

Styrelseledamot sedan 2012. Medlem i Audit Committee och Remuneration Committee. 

Född: 1976. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. För närvarande partner, NC Advisory AB, 
rådgivare till Nordic Capitals Fonder sedan 2003. 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Nordnet AB, Nordnet Bank AB, NNB Intressenter AB, 
Cameron Intressenter AB, Itiviti Group Holding AB och Itiviti AB. 



 

 

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): - 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till 
bolagets större ägare. 

 

Lars Nordstrand 

Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i Corporate Governance Committee. 

Född: 1951. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand i humaniora samt civilekonom. VD i Moderna 
Försäkringar och vVD i Invik, major i reserven. 

Andra väsentliga uppdrag: VD och styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB. Styrelseordförande i 
Anticimex Försäkringar AB. Styrelseledamot i Modernac S.A Luxembourg. Styrelsesuppleant i 
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service Aktiebolag. 

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 64 994 aktier. 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare. 

 

Marita Odélius Engström 

Styrelseledamot sedan 2015. 

Född: 1961. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad revisor. Tidigare CFO och Head of 
Process & Synergies, Skandia Nordic Group. 

Andra väsentliga uppdrag: VD för Fora AB. 

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 23 407 aktier. 

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare. 

___________ 
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