Valberedningens förslag inför årsstämma 2022
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Per Lindberg eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses
till ordförande vid stämman.
Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) samt att till revisor utses
ett (1) registrerat revisionsbolag.
Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor och
att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska
utgå med 225 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordföranden för ersättningsutskottet ska
erhålla ersättning om totalt 60 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska
erhålla ersättning uppgående till totalt 20 000 kronor och ordföranden för revisionsutskottet ska
erhålla ersättning uppgående till totalt 110 000 kronor och övriga ledamöter av
revisionsutskottet ska erhålla ersättning uppgående till totalt 30 000 kronor.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lindberg, Marie Grönborg, Mario
Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson samt nyval av Anna Alexandersson och Karl Bergman
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Per-Ola Baalerud och Pernilla Lundin har
avböjt omval. Vidare föreslås omval av Per Lindberg till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av
KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att den
auktoriserade revisorn Helena Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Anna Alexandersson
Född: 1979
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola
Övrig relevant erfarenhet: Verksamhetsutvecklare på Statkraft Hydrogen AB och
styrelseledamot för Vätgas Sverige
Aktieinnehav i Permascand (inklusive närstående personer): 0
Anna Alexandersson är oberoende i förhållande till Permascand och Permascands ledning samt
oberoende i förhållande till större aktieägare.
Karl Bergman
Född: 1960
Utbildning: Doktorsexamen i fasta tillståndets fysik från Lunds universitet
Övrig relevant erfarenhet: Forskningschef på Vattenfall och ledamot av
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
Aktieinnehav i Permascand (inklusive närstående personer): 0
Karl Bergman är oberoende i förhållande till Permascand och Permascands ledning samt
oberoende i förhållande till större aktieägare.

