
Beijer Ref AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag 
till val av styrelse vid extra bolagsstämma i Beijer Ref AB.

Valberedningen inför extra bolagstämman: Tommi Saukkoriipi ordförande (SEB In-
vestment Management), Patrica Hedelius (AMF pension), Joen Magnusson (eget och 
närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse), Bernt Ingman (ordförande Beijer 
Refs styrelse) och Albert Gustafsson (EQT). 

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma
- Till ordförande på stämman förslås Beijer Refs ordförande Bernt Ingman.
- Antalet ledamöter i styrelsen föreslås vara sex och inga suppleanter.
- Kate Swann, Albert Gustafsson och Per Bertland väljs till nya styrelseledamöter i bola-
get, samtliga för en mandatperiod intill slutet av nästa årsstämma.  
- Kate Swann väljs till styrelsens ordförande.
- Bernt Ingman, Bill Striebe, Monica Gimre och Gregory Alcorn har samtliga ställt sina 
platser till förfogande och avgår som styrelseledamöter i samband med detta nyval.
- Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen och Frida Norrbom Sams kvarstår som 
styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma enligt valet vid årsstämman 2020. 
- Årsstämman 2020 har beslutat om arvoden för styrelsens ledamöter och att arvoden 
därvid utgår pro rata i förhållande till tjänstgöringstid
- Noteras att styrelsearvode inte utgår till Per Bertland, såsom anställd i bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse
Valberedningen bedömer att Kate Swann, Albert Gustafsson och Per Bertlands erfa-
renhet svarar väl mot den önskvärda kompetensprofilen.

Kate Swann, född 1964, har mer än 30 års erfarenhet av ledningspositioner, bland an-
nat som VD för SSP Group plc från 2013 till 2019 och som VD för WH Smith från 2003 
till 2013. SSP var majoritetsägt av EQT när Kate började som VD 2013. Kate tilldelades 
National Business Awards Daily Telegraph Special Award för sitt arbete med WH Smith 
under ett decennium samt utsågs som en av dem 50 mäktigaste affärskvinnorna 
globalt av Fortune Magazine år 2006.  År 2002 tilldelades Kate the Chairman’s Special 
Award från the Institute for Turnaround och 2019 fick hon priset som årets företagsle-
dare från Evening Standard Business Awards. Kate tog sin examen i företagsekonomi 
från University of Bradford 1986 och tilldelades ett hedersdoktorat från 2007. År 2015 
utsågs Kate till ny kansler vid University of Bradford. Kate har varit rådgivare till EQT 
sedan 2020 och är styrelseordförande i Parques Reunidos och IVC Evidensia. Kate 
innehar inga aktier i Beijer Ref och är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess 
ledning men beroende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Valberedningens
yttrande



Albert Gustafsson, född 1977, är chef för Private Equity Sweden på EQT och är bland 
annat partner på EQT och styrelseledamot för Eton, Bluestep och Iver. Albert har tidi-
gare varit styrelseledamot i Dometic, Scandic, Granngården och TOP TOY. Innan Albert 
började på EQT arbetade han fem år på Lehman Brothers i London, först inom Mergers 
& Acquisition-avdelningen och därefter inom Debt Capital Markets. Albert har en B.Sc. 
i företagsekonomi från Göteborgs handelshögskola. Albert innehar inga aktier i Beijer 
Ref och är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men beroende i för-
hållande till bolagets största aktieägare.

Per Bertland, född 1957, är VD för Beijer Ref och har jobbat på bolaget i 21 år. Per är 
också styrelseordförande i Dendera Holding och styrelseledamot i Lindab AB. Per har 
en masterexamen i företagsekonomi från Lund Universitet. Per har aviserat sin avgång 
som VD för Beijer Ref under 2021, och som styrelseledamot kan han fortsätta att bidra 
till framtida tillväxt och framgång för Beijer Ref genom sitt branschnätverk och sin er-
farenhet. Per innehar 2 361 000 A-aktier, 177 000 B-aktier och 30 000 optioner i Beijer 
Ref och är beroende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning.

Valberedningen anser att sammansättningen och storleken på den föreslagna styrel-
sen är lämplig för att möta Beijer Refs behov. Valberedningen bedömer vidare att de 
föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna nödvändig tid som krävs för 
att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Beijer Ref. 

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfalds-
policy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och 
mångsidighet som gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet och 
kompetens är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedning-
en anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande 
valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. 

Det noteras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller till-
lämpliga krav på oberoende.


