Valberedningens motiverade yttrande inför Inwido AB:s extra bolagsstämma den 21
januari 2020.
Valberedningen för Inwido AB består av Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden, valberedningens ordförande,
Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder och Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder.
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och
att Kerstin Lindell och Christer Wahlquist väljs som styrelseledamöter för bolaget. Valberedningen föreslår
därutöver att styrelseordföranden Georg Brunstam väljs till ordförande för stämman. Valberedningen
konstaterar att Georg Brunstam, Benny Ernstson, Henriette Schütze och Anders Wassberg kvarstår som
styrelseledamöter i bolaget intill slutet av nästa årsstämma enligt valet vid årsstämman 2019.
Kerstin Lindell är född 1967 och är civilingenjör, teknologie licentiat samt civilekonom. Kerstin Lindell är sedan
2007 VD och koncernchef för Bona AB. Kerstin Lindell är därutöver styrelseledamot i Hexpol AB och Peab AB.
Kerstin Lindell har tidigare bland annat arbetat som forsknings- och utvecklingschef på Akzo Nobel och är också
verksam som vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt medlem i Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Valberedningen gör bedömningen att Kerstin Lindell med sin breda
erfarenhet av att framgångsrikt driva bolag och skapa försäljningstillväxt genom såväl återförsäljare som digitala
kanaler kommer att vara en stor tillgång för styrelsen i dess fortsatta arbete.
Christer Wahlquist är född 1971, är civilingenjör och har en MBA. Christer Wahlquist är sedan 2016 VD och
koncernchef för Nolato AB, där han har varit anställd sedan 1996. Christer Wahlquist har tidigare varit
affärsområdeschef samt VD för dotterbolag inom Nolato-koncernen och har lång erfarenhet inom försäljning
och marknadsföring. Valberedningen gör bedömningen att Christer Wahlquist med sin operativa erfarenhet i en
decentraliserad organisation, både som koncernchef och affärsområdeschef, kommer att vara en stor tillgång för
styrelsen i dess fortsatta arbete.
Valberedningen har i sitt arbete med rekryteringen av Kerstin Lindell och Christer Wahlquist 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 ledamöter, inbegripet kravet på oberoende, och beaktat antalet
styrelseuppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna 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.

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. Såvitt avser frågan om könsfördelning bland styrelseledamöterna konstaterar
valberedningen att en tredjedel av styrelsens ledamöter kommer att vara kvinnor om stämman beslutar enligt
valberedningens förslag.
Enligt valberedningens bedömning är både Kerstin Lindell och Christer Wahlquist oberoende såväl i förhållande
till bolagets större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Kerstin Lindells respektive Christer Wahlquists
innehav (inklusive närståendes innehav) i bolaget uppgår till 4 000 respektive 400 aktier.
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