Valberedningens i Arctic Gold AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om tillsättande av
valberedning inför årsstämma 2015 (punkt 11)
Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2015. Valberedningen ska
inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antalet
styrelseledamöter som ska väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
samt av revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande. Envar av Bolagets två
största aktieägare, per den 30 september 2014 , ska äga rätt att utse en representant var, varav
högst en får vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Om bägge nämnda ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i
förhållande till Bolagets större aktieägare ska ägare med störst innehav ges företräde. Om någon av
de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt
ovan ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i
Bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två
personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda
personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras
av personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex (6) månader
före årsstämman 2015. Om en ledamot representerar viss ägare ska ägarens namn anges. Har de
relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av det fjärde kvartalet 2014, ska valberedningens
sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas
till de nya ägarhållandena. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så
bedömes erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare som
utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två (2) största
aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Eventuella kostnader som uppstår i
nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.
Valberedningens yttrande avseende förslag till styrelse
Den inför årsstämman 2014 föreslagna styrelsen innehåller såväl personer med lång bakgrund inom
gruvindustrin som personer med bred erfarenhet från näringslivet och större industriprojekt.
Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen har den mångsidighet och bredd
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenliga med hänsyn till
Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

