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Valberedning utsedd inför Electrolux
årsstämma 2022
Stockholm, 16 september, 2021
Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2022 har nu utsetts.
I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter.
Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fyra till röstetalet
största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande
och ytterligare en styrelseledamot.
Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den
31 augusti 2021. Johan Forssell, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga
ledamöterna är Carina Silberg, Alecta, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder,
och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder. I valberedningen ingår också Staffan
Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.
Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende
ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas
ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till
ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.
Årsstämman kommer att äga rum den 30 mars 2022 i Stockholm.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
nominationcommittee@electrolux.com.
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Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals
människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare
hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra
produkter och vår verksamhet. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire,
säljer vi ca 60 miljoner produkter till hushåll på ca 120 marknader varje år. Under 2020 hade Electrolux en
omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 48 000 anställda. För mer information besök
www.electroluxgroup.com.

