AB Electrolux valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid
årsstämman 2012
_________________________________________________________________________________

Electrolux valberedning
Electrolux valberedning inför årsstämman 2012 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per
den 31 augusti 2011. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande i
september 2011 och någon ändring i valberedningen har inte skett under mandatperioden.
Ordförande för valberedningen är Petra Hedengran, Investor AB. Övriga ägarrepresentanter är Kaj
Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Ingrid Bonde, AMF. Marcus Wallenberg
och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux styrelse, ingår också i
valberedningen.
Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post men några förslag har
inte inkommit.
Förslag till val av styrelse m.m.
Peggy Bruzelius och John S. Lupo har avböjt omval. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval
av den del av den nuvarande styrelsen som ej avböjt omval samt val av Ronnie Leten och Fredrik Persson
till nya ledamöter av Electrolux styrelse.
Ronnie Leten är född 1956. Han är VD och koncernchef för Atlas Copco AB sedan 2009. Han har arbetat
inom Atlas Copco-koncernen sedan 1985 med undantag för en kortare tid under 1990-talet då han
arbetade som produktionschef vid Tenneco Automotive i Belgien.
Fredrik Persson är född 1968. Han har sedan 2000 haft flera ledande befattningar inom Axel Johnsonkoncernen och är sedan 2007 VD och koncernchef för Axel Johnson AB. Han har tidigare arbetat på ABB
Financial Services AB och som analyschef på Aros Securities AB.
Dessutom föreslår valberedningen att styrelsens nuvarande ordförande Marcus Wallenberg väljs till
ordförande i styrelsen också för det kommande året.
Valberedningens förslag är således att följande ledamöter väljs till Electrolux styrelse för mandatperioden
till nästa årsstämma:
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Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets stämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens
sammansättning som Electrolux-koncernens verksamhet. Särskild vikt har lagts vid Electrolux strategier
och mål och de krav som koncernens framtida inriktning väntas ställa på styrelsen.
Valberedningen har bedömt att styrelsearbetet fungerar bra. De kompetenser och erfarenheter som
bedöms viktiga för Electrolux är även efter de föreslagna nyvalen väl representerade i styrelsen.
Valberedningen anser också att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald både vad gäller kön,
ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund och tid som de innehaft uppdraget.
Mot bakgrund av den globala transformering som Electrolux-koncernen kommer att genomgå under de
kommande åren har valberedningen sökt efter en person som är VD och koncernchef i ett globalt
industriföretag. Eftersom Electrolux nyligen har gjort större företagsförvärv har även erfarenhet från arbete
med integration av förvärvade bolag bedömts som värdefullt av valberedningen. Ronnie Leten uppfylller
dessa krav och tillför styrelsen viktiga kunskaper inom dessa områden genom sitt mångåriga arbete inom
Atlas Copco-koncernen.
Valberedningen har också sökt komplettera styrelsen med finansiell kompetens och erfarenhet från
verksamhet inom konsumenthandel. Fredrik Persson uppfylller dessa krav och tillför styrelsen viktiga
kunskaper inom dessa områden.
Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav
på oberoende.
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Stockholm i februari 2012
Valberedningen i AB Electrolux

