Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s extra
bolagsstämma den 20 november 2017
Inwidos valberedning består av Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, valberedningens
ordförande, Helen Fast-Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB, och Bo Lundgren, Swedbank
Robur Fonder.
Valberedningen för Inwido AB föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Georg
Brunstam som styrelseledamot och styrelseordförande för bolaget. Valberedningen föreslår
därutöver att de ordförande- och kommittéarvoden som beslutades av årsstämman den 9 maj
2017 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till tidpunkten för
respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande. Slutligen föreslår valberedningen att
tillförordnade styrelseordföranden Anders Wassberg väljs till ordförande för stämman.
Georg Brunstam är född 1957 och är civilingenjör. Georg Brunstam är idag styrelseordförande i
Hexpol AB samt styrelseledamot i Melker Schörling AB, Nibe Industrier AB och Beckers
Industrial Coatings Holding AB. Georg Brunstam har varit verksam inom tillverkningsindustrin i
drygt 30 år, senast som VD och koncernchef för Hexpol. Valberedningen bedömer att Georg
Brunstam, som strategisk och senior ledare, innehar många av de egenskaper Inwido sökt efter
i en ny ordförande. Han har under många år, framgångsrikt, utvecklat och drivit börsnoterade
företag där bland annat internationell förvärvsbaserad tillväxt skapat värde för aktieägarna.
Georg Brunstam är en mycket skicklig affärsman, en erkänt duktig ledare och strategiskt
mångsidig.
Valberedningen har som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse tillämpat
punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), och anser att förslaget innebär att
styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt
kommer att präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och den
bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling och framtida
inriktning. När det gäller frågan om jämn könsfördelning i styrelsen kan konstateras att
valberedningens förslag innebär en kvinnoandel om 40 procent.
Valberedningen har i sitt arbete med rekryteringen av en ny styrelseordförande beaktat de
strategiska frågor som verksamheten och styrelsen bedöms stå inför de kommande åren och
haft detta som utgångspunkt i arbetet kring bedömning av styrelsens sammansättning.
Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelsens ordförande,
inbegripet kravet på oberoende, och beaktat antalet styrelseuppdrag som den föreslagna
styrelseordföranden har i andra bolag. Särskild vikt har lagts vid Inwidos strategi och mål och de
krav som Inwidos framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har i sitt förslag
även beaktat och följt de rekommendationer som återfinns i Koden.
Georg Brunstam är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och
bolagsledningen. Georg Brunstam äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella
instrument i bolaget.
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