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Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 
2022 
Årsstämman i TF Bank AB (”Bolaget”) har tidigare beslutat om principer för utseende av 
valberedningen. Enligt principerna har de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i 
valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största 
aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. 
 
Inför årsstämman 2022 har valberedningen bestått av Paul Källenius (representerande TFB Holding 
AB), Erik Selin (representerande Erik Selin Fastigheter AB), Jonas Weil (representerande Proventus 
Aktiebolag) och John Brehmer (som styrelseordförande för Bolaget). Paul Källenius har utsetts till 
valberedningens ordförande. Tiberon AB, den näst största ägaren i TF Bank AB, avböjde egen 
representation i valberedningen. 
 
De tre ägarrepresentanterna representerade den 31 december 2021 cirka 48,0 procent av aktierna 
och rösterna i Bolaget. 
 
Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppgift att arbeta 
fram förslag i följande frågor att framläggas på årsstämman 2022: 

• val av ordförande vid årsstämma; 
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse; 
• styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell 

ersättning för utskottsarbete; samt 
• val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall). 

 
Därtill har valberedningen att årligen ta ställning till eventuell ändring av dess principer och, i 
förekommande fall, till bolagsstämma lämna förslag till ändring. 
 
Valberedningens förslag 
 
Val av ordförande vid stämman 
Föreslås att Henrik Fritz utses till ordförande vid stämman. 
 
Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse 
Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av Sara 
Mindus, John Brehmer, Michael Lindengren, Mari Thjømøe samt nyval av Fredrik Oweson och Niklas 
Johansson, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval 
av John Brehmer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades 
att Bertil Larsson och Charlotta Björnberg-Paul hade avbett omval. En presentation av de föreslagna 
styrelseledamöterna finns i Bilaga 1. 
 
Styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för 
utskottsarbete 
Arvode till styrelsen och ersättning för kommittéarbete (till bolagsstämmovalda ledamöter) föreslås 
att utgå enligt följande: 

• 1 200 000 (700 000) kronor till styrelsens ordförande. 
• 400 000 (350 000) kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. 
• 150 000 (100 000) kronor till ordföranden och 75 000 (50 000) kr till var och en av de övriga 

ledamöterna i revisionsutskottet. 
• 100 000 (50 000) kronor till ordföranden och 50 000 (30 000) kronor till var och en av de 

övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.  
• 150 000 (100 000) kronor till ordföranden och 75 000 (50 000) kronor till var och en av de 

övriga ledamöterna i risk- och complianceutskottet.  
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Val av, och arvode till, revisor 
Valberedningen föreslår val av en (1) revisor utan suppleant. Föreslås omval av revisionsfirman 
KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Dan Beitner som huvudansvarig revisor, för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 
 
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 
 
Principer för utseende av valberedningen 
Ingen ändring föreslås av de på årsstämman 2021 fastställda principerna för hur valberedningen ska 
utses. 
 
Valberedningens motivering till förslaget av styrelse 
Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för 
Bolagets verksamhet, finansiella position, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat 
under det gångna året. Valberedningen har från Bolaget fått information om de regler och riktlinjer 
avseende bolagsstyrning som bl.a. påverkar uppgiften att nominera ledamöter till Bolagets styrelse. 
Vidare har valberedningen tagit del av den med extern hjälp genomförda utvärdering av 
styrelsearbetet. 
 
Valberedningen har vidare haft tillgång till information om de föreslagna ledamöternas övriga 
uppdrag lämnad av ledamöterna och sammanställd av Bolaget. 
 
Valberedningen har med stöd av lämnad information bedömt i vilken grad den nuvarande styrelsen 
uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet och 
organisation, läge och framtida inriktning, liksom de krav och kriterier som följer av och anges i för 
verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och 
kompetens med hänsyn till Bolagets verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. 
Kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen utifrån könsfördelning, ålder och geografiskt 
ursprung har beaktats och valberedningen har särskilt eftersträvat en jämn könsfördelning. En 
bedömning har även gjorts beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget 
tillräckligt med tid, omsorg och engagemang för att tillvarata Bolagets och dess ägares intresse. 
 
Det är valberedningens fortsatta bedömning att en styrelse med sex ledamöter är väl anpassad för 
Bolagets storlek och verksamhet. 
 
Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som Bolagets 
verksamhet och organisation samt läge och framtida inriktning fordrar, även de krav och kriterier 
som följer av och anges i regler och riktlinjer, bl.a. vad avser andra uppdrag och att den föreslagna 
styrelsen tillsammans besitter den bredd, samlade kompetens och erfarenhet som krävs med 
hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. 
Valberedningen bedömer att de föreslagna personerna är väl lämpade för uppdraget både 
individuellt och som grupp och att de kan avsätta den tid som krävs och ägna uppdraget i Bolagets 
styrelse den omsorg och det engagemang som fordras. 
 
Valberedningen föreslår således omval av John Brehmer, Sara Mindus, Mari Thjømøe och Michael 
Lindengren samt nyval av Fredrik Oweson och Niklas Johansson samt omval av John Brehmer som 
styrelsens ordförande. 
 
Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende 
oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till 
Bolagets större ägare.  
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Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på www.tfbankgroup.com. 
 

* * * * * * * 
 

Stockholm i mars 2022 
Valberedningen för TF Bank AB (publ) 
 
Bilaga 1 – Presentation av styrelsen i TF Bank AB mars 2022 

http://www.tfbankgroup.com/

