
 

Redogörelse för arbetet i TeliaSoneras valberedning 
 
Vid TeliaSoneras årsstämma den 7 april 2010 bestämdes att valberedningen skulle bestå av 
följande personer; Björn Mikkelsen, (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom 
Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur fonder), Lennart Ribohn (SEB-fonder) samt 
styrelsens ordförande Anders Narvinger. Björn Mikkelsen utsågs vid valberedningens 
konstituerande möte till valberedningens ordförande.  
 
Efter att Björn Mikkelsen avböjt sig fortsatt uppdrag i valberedningen, meddelade svenska 
staten i december 2010 att den utsett Kristina Ekengren att ersätta Björn Mikkelsen som 
ledamot i valberedningen. 
 
Ingen annan aktieägare, inom ramen för valberedningens instruktion, har önskat delta i 
valberedningens arbete. Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som 
beslutats av årsstämman och i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning. 
 
Sedan årsstämman den 7 april 2010 har valberedningen hållit 7 protokollförda möten. 
Valberedningen har fått information från styrelsens ordförande och bolagets VD om bolagets 
läge och framtida inriktning. Styrelsens ordförande har redogjort för resultatet av de 
utvärderingar som under 2010 genomförts avseende styrelsens inre arbete. Vidare har 
valberedningen träffat samtliga av styrelsens ledamöter. 
 
Valberedningen har utifrån slutsatser i styrelseutvärderingarna, information om styrelsens 
arbete samt bolagets framtida utmaningar analyserat styrelsens sammansättning. 
Valberedningen har även tagit hänsyn till att omfattande förändringar av styrelsen 
genomförts på senare tid. Ett förslag till styrelsenominering har inkommit till valberedningen 
från en aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Det är valberedningens 
uppfattning att TeliaSonera har en väl sammansatt och fungerande styrelse samt att 
styrelsens sammansättning framgent bör präglas av kontinuitet. Valberedningen anser därför 
att styrelsens sammansättning bör vara oförändrad och att omval bör ske av samtliga 
ledamöter. 
 
Vid årsstämman 2011 ska beslut företas beträffande val av revisor. Valberedningen har 
tillsammans med styrelsen och styrelsens revisionsutskott genomfört en begränsad 
utvärderingsprocess till vilken fyra revisionsföretag inbjudits att presentera anbud. Efter 
avslutad process har styrelsen och revisionsutskottet lämnat en motiverad rekommendation 
till valberedningen att revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB bör väljas för tiden till 
utgången av årsstämman 2012. 
 
Valberedningen lämnar följande förslag inför TeliaSoneras årsstämma 2011: 
 
Antal stämmovalda styrelseledamöter 
Valberednings förslag till antal styrelseledamöter är åtta utan suppleanter, vilket innebär ett 
oförändrat antal. 
 
Styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår omval av: 
Ingrid Jonasson Blank, Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Anders Narvinger, Timo Peltola, 
Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström 
 
Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter oberoende i förhållande 
till bolaget och de större aktieägarna. 
 
Styrelsens ordförande 



Valberedningens förslag är omval av Anders Narvinger som styrelsens ordförande. 
 
Ordförande på bolagsstämman 
Valberedningens föreslag är att Claes Beyer väljs till ordförande på årsstämman. 
 
Styrelsearvoden 
Valberedningens förslag till årliga arvoden till styrelseledamöterna: 

• Styrelsens ordförande: 1 100 000 kr (tidigare 1 000 000 kr) 
• Övriga bolagsstämmovalda ledamöter: 450 000 kr (tidigare 425 000 kr) 
• Ordföranden i styrelsens revisionsutskott: 150 000 kr (oförändrad) 
• Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 100 000 kr (oförändrad) 
• Ordföranden i styrelsens ersättningsutskott: 55 000 kr (tidigare 40 000 kr) 
• Övriga ledamöter i ersättningsutskott: 35 000 kr (tidigare 20 000 kr) 

 
Valberedningen har gjort en jämförelse med arvoden till styrelseledamöter i andra stora 
börsnoterade bolag i Sverige och Finland. Enligt valberedningen är det motiverat med en 
höjning av arvodet för ordförande och ledamot mot bakgrund av denna jämförelse. Arvodena 
har även varit oförändrade sedan 2008. För ordförande föreslås en höjning från 1 000 000 
kronor till 1 100 000 kronor per år. För ledamot föreslås en höjning från 425 000 kronor till 
450 000 kronor per år. Den relativt sett större höjningen av arvodet för styrelsens ordförande 
är enligt valberedningens uppfattning motiverat av en högre arbetsinsats än övriga ledamöter 
och en anpassning av arvodet till marknaden i övrigt.  
 
För arbete i revisionsutskott föreslås oförändrade arvoden. För arbete i ersättningsutskott 
föreslås en höjning av arvodet för ordförande från 40 000 kronor till 55 000 kronor per år och 
för ledamot från 20 000 kronor till 35 000 kronor per år. Med de föreslagna förändringarna av 
arvode för arbete i styrelsens ersättningsutskott anser valberedningen att arvodena för 
arbete i styrelsens utskott är väl avvägda. 
 
Revisorer 
Valberedningen föreslår att revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB väljs för tiden till 
utgången av årsstämman 2012. 
 
Ledamöter i valberedningen 
Valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen: 
Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), 
Thomas Eriksson (Swedbank Robur fonder), Per Frennberg (Alecta) och styrelsens 
ordförande Anders Narvinger. 
 
Valberedningen har följt den instruktion som styr förslag till ledamöter i valberedningen och 
de beslut som tidigare tagits av stämman rörande valberedningens sammansättning. 
 
Valberedningen har tagit del av senast tillgängliga ägarinformation rörande TeliaSonera och 
fått förslag till ledamöter från de röststarkaste ägarna. 
 
Övrigt 
Anders Narvinger har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut vad avser förslag 
till styrelseordförande och förslag till arvoden. 
 
Valberedningen har även utvärderat instruktionen för valberedningen och ser inget behov av 
att föreslå förändringar. 
 
På uppdrag av TeliaSoneras valberedning 
 
Kristina Ekengren 
Ordförande 


