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berättigade genom försäkring i Skandias moderbolag har en 
grundröst i valet till fullmäktige. Därutöver har kunder vars för
säkringar innehåller ett inslag av sparande ytterligare nio rös
ter. Röstdifferentieringen grundar sig på att sparförsäkrings
kunderna i högre grad står risken för värdeförändringarna i 
företaget.

2. Valberedningar 
I moderbolaget finns två valberedningar; en till fullmäktigeval 
och en till styrelse och revisorsval. Därtill kommer valbered
ningar till styrelserna i vissa dotterbolag. Valberedningen till 
fullmäktigeval utses av bolagsstämman och har som viktigaste 
uppgift att föreslå kandidater till fullmäktigeval bland Skandias 
livbolags kunder. Valberedningen ska säkerställa att fullmäkti
gekandidaterna uppfyller de krav på kompetens och erfaren

het som framgår av bolagsordningen. Valberedningen lämnar 
också förslag på arvode och ersättning till fullmäktige. 
      Valberedningen till fullmäktigeval består efter den ordinarie 
bolagsstämman 2018 fram till och med ordinarie bolags
stämma 2019 av Sverker Lundkvist, ordförande, Bo Källstrand, 
Leif Victorin, Agneta Wallmark och Björn Wolrath. 
      Valberedningen till styrelse och revisorsval utses likaså av 
bolagsstämman och har till uppgift att föreslå kandidater till 
styrelse samt revisor. Valberedningen ska säkerställa att sty
relsens ledamöter uppfyller de formella krav på kompetens 
och erfarenhet som krävs för uppdraget och att styrelsen som 
helhet har god insikt i och förmåga att leva upp till de krav 
rörande företagsstyrning och riskhantering som ställs på sty
relsen i ett moderbolag för ett finansiellt konglomerat där 
moderföretaget är ett stort livförsäkringsbolag med långsik
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