
 

 

Valberedningens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535–0252, (”Bolaget”), motiverade yttrande  
 
Bakgrund  

 
Valberedningen har den 22 oktober 2021 konstituerats i enlighet med årsstämman 2021:s 
beslut utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2021.  
 
Valberedningen konstituerade sig initialt utifrån: 
Ulf Hedlundh, Svolder AB (ordförande i valberedningen) 
Emil Hjalmarsson, AB Grenspecialisten 
Thomas Eklund 
 
Valberedningens utseende offentliggjordes genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 
22 oktober 2021.  
 
Ny valberedning kommer att konstitueras utifrån ägarförhållandena den 30 september 2022 och 
meddelas aktiemarknaden när detta har gjorts. 
 
 
Valberedningens förslag  
 
Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl och valberedningen är av uppfattningen 

att arbetet utförs med stort engagemang. Valberedningen föreslår att styrelsen bör utökas med en 

person till sex ledamöter vid den extra bolagsstämman. Valberedningen ser det som en styrka med 

stärkt långsiktigt engagemang från en av Bolagets största ägare genom styrelserepresentation. 

Emil Hjalmarsson. Född: 1989. Utbildning: Civilingenjör. Emil har mångårig erfarenhet av 

bolagsanalys. Efter att först ha arbetat på Nordea och sedan Danske Bank som kreditanalytiker har 

han sedan 2016 arbetat med ansvar för olika investeringar på Grenspecialisten. Nuvarande 

styrelseuppdrag innefattar styrelseledamot i Grenspecialisten Seqond AB och Emil Hjalmarsson 

Förvaltning AB samt suppleant i MW Asset Management AB och GSB Investco AB. Emil Hjalmarsson 

innehar varken själv eller genom närstående aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget. Vid en 

samlad bedömning bedöms Emil Hjalmarsson vara beroende av större aktieägare men oberoende i 

förhållande till Bolaget och bolagsledningen.  

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en 
stark kompetens och erfarenhet inom för Bolaget strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig 
för att möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva. Den 
föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, 
företagsledning, operativ erfarenhet inom life science-sektorn, kommersialiserbar forskning och 
utveckling, internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens.  
 
Valberedningen bedömer således att den föreslagna styrelsen är särskilt lämpad att ge Bolagets 
ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter relevant kompetens och erfarenhet. 
Valberedningen anser att Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning bedöms bli 
tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget. 
 
Föreslagen ledamot till styrelsen, Emil Hjalmarsson, ingår i den valberedning som konstituerade sig 
2021. Grenspecialisten har informerat valberedningen att de avser föreslå en annan representant till 
den nya valberedningen som kommer att konstitueras utifrån ägarförhållandena per den 



 

 

30 september 2022, varför den nya valberedningen kommer att uppfylla Svensk kod för 
bolagsstyrnings krav på sammansättning. 
 
Stockholm i oktober 2022 
 
Ulf Hedlundh (ordf)              Emil Hjalmarsson  Thomas Eklund 


