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Näringsdepartementet

Nominering  av styrelse  och  andra  förslag  till beslut  vid

bolagsstämma  i Svensk-Danska  Broförbindelsen  SVEDAB  AB

Svensk-Danska  Bi'oföi'bindelsen  SVEDÅB  AB  avser  at  kalla  aktieägaren  't'll

åtsstämma  som  åget  rum  den  24  api  2020.

Med  stöd  av  i'egeringens  bemyndigande  den  14  februati  2019  beslutai'

statsrådet  Enerofö  att  följande  förslag  ska  meddelas  Svensk-Danska

Broföi'bindelsen  SVED.AB  AB.

Antal  styrelseledamöter

Antalet  bolagsstämmovalda  styi'elseledamöter  föteslås  vara  fyra  (4) utan

suppleantei',  vaiav  samtliga  norninetas  av staten.

Arvode  till  styrelsen

Aivode  till  styi'elsen  för  tiden  intill  utgången  av  nästa  årsstärnma  föreslås

utgå  enligt  följande:

Strrelsens  oi:dförande:

Styrelseledamot:

136  000  kronor

68 000  ktonor

Inga  utskott  finns  intättade.

Telefonväxel:  08-40510  00

Fax:  08-24  46  31

Webb:  www.regeringen.se

Postadress:  103  33 Stockholm

Besöksadress:  Herkulesgatan  17

E-post: n.registrator@regeringskansliet.se



Arvode  utgår  inte  till  ledamot  som  år anställd  i Regei'ingskansliet  ellei  t'll

aföetstagattepiesentant.

Val  av styrelseledamöter  och  styrelseordförande

Följande  personer  föreslås  som  styrelseledamötet  föi'  tiden  intill  utgången  av

nästa  å:i:sstämma:

Bo  Lundgren,  omval

Lats  Ei'ik  Fredtiksson,  omval

Ukika Hallen@en, nyval
Malin  Sundvan,  omval

Bo Lundgren föreslås väljas t'll st5ri'e1sens ordfötande föi tiden intill
utgången  av nästa  åt'sstämma.

Motivering  av  försIaget  titl val  av styrelseledamöter

De  föreslagna  styi'e1seledamöterna  bedöms  ha föi  bolagets  strrning  i'elevant

kompetens,  erfai'enhet  och  bakgiund,  varför  ägaren  föi'eslå.t  val  av ovan-

nämnda  bolagsstärnmovalda  ledamöter.

Den  föreslagna  styi'elsen  bedöms  ha en med  hänsyn  till  bolagets  vei'ksamhet,

utvecklingsskede  och  föi:Mllanden  i övrigt  ändamålsenlig  sammansättning

p.täglad  av rnångsidighet  och  bi'edd  avseende  ledamötei'nas  kompetens,

ei'fat'enhet  och  bakgrund.  Sammansätföjngen  uppnåi'  i'egeringens  målsättning

om  jämn  könsfötdeföing  i enlighet  med  vad  som  framgår  av statens

ägaq7o1icy.

Beslut  om regeringens  principer  för  bolag  med  statligt  ägande

Aktieägaren föi'eslår att regeringens ptincipe.t för bo1agsst7rning i bolag med
statJigt  ägande,  extetn  tappoi'tering  i bolag  med  statligt  ägande  samt  ersätt-

ning  och  andtaa anstälföingsvill1coi'  för  ledande  befattningshavai'e  i bolag  med

statligt  ägande,  beslutas  at gälla  föt  Svensk-Danska  Bi'oföföindelsen

SVEDAB  AB.
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Ordförande  vid stämman

Bo Lundgren  föresls  t'll  otdförande  vid  stämman.

Ufötag  till

Svensk-Danska  Btoföföindelsen  SVEIMB  AB.

Utdragets  överenssfämmelse
med originalet  intygas.
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