Aktieägares fullständiga förslag till beslut
Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB föreslår att styrelsen ska bestå av
sju bolagsstämmovalda ledamöter.
Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 7
och 8.
Punkt 7 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter
Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB föreslår att arvode till styrelsen ska
utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2021:
•
•

400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
70 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kr till var och en av de övriga
ledamöterna i utskottet samt 40 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och
25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på
bolagets årsstämma 2021, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att
utgå, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till
uppdragsperiodens längd.
Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 6
och 8.
Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot
Synnersten Invest AB, Svolder AB och Nortal Investments AB (huvudägarna) föreslår att
stämman beslutar om nyval av Ulf Hedlundh till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Huvudägarna representerar tillsammans cirka 68 procent av antalet aktier och
röster i Arla Plast.
Svolder AB, som sedan noteringen av Arla Plasts aktier på Nasdaq Stockholm i maj 2021 är
bolagets näst största aktieägare, har i diskussion med övriga huvudägare förklarat sig beredd att
engagera sig i Arla Plasts styrelsearbete genom att Ulf Hedlundh (Svolder AB:s verkställande
direktör) väljs in i Arla Plasts styrelse. Övriga huvudägare ser mycket positivt på detta och anser
att det är önskvärt att Ulf Hedlundh väljs in i styrelsen vid extra stämma i bolaget. Ulf Hedlundh
har stor förståelse och erfarenhet av att skapa aktieägarvärde samt en mycket god kunskap om
kapitalmarknaden och förutsättningarna för noterade bolag.
Mot bakgrund av att Arla Plasts första valberedning, i enlighet med de principer för tillsättande
av valberedning som antogs vid årsstämman 2021, inte kommer att konstitueras förrän under
hösten 2021, har förslaget beretts av huvudägarna.
Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma att bestå av de bolagsstämmovalda ledamöterna Kenneth Synnersten (ordförande),
Annelie Arnbäck, Ulf Hedlundh, Sten Jakobsson, Leif Nilsson, Ola Salmén och Jan Synnersten
samt arbetstagarrepresentanterna Andreas Johansson och Joacim Törnroth. Information om Ulf
Hedlundh följer nedan.
Ulf Hedlundh

Född 1960.
Aktuella uppdrag: Verkställande direktör för Svolder Aktiebolag och styrelseledamot i GARO
Aktiebolag.
Arbetslivserfarenhet: Arbetat på finansmarknaden sedan 1983. Tidigare analys- och
förvaltningsansvarig inom Alfred Berg Fondkommission och Alfred Berg Kapitalförvaltning.
Utbildning: Civilekonom.
Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närståendes innehav):
Oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 6
och 7.
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