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VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE 

FÖRSLAG TILL STYRELSE I AARHUSKARLSHAMN AB (PUBL) 

 

 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Märit Beckeman, 

Ulrik Svensson och Arne Frank samt nyval av Märta Schörling och Lillie Li Valeur. Vidare 

föreslår valberedningen omval av Melker Schörling som styrelseordförande. Nuvarande 

styrelseledamöterna Carl-Bek Nielsen, Martin Bek-Nielsen och Harald Sauthoff har avböjt 

omval. Mikael Ekdahl övergår till rollen som sekreterare i styrelsen och dess utskott. 

 

Märta Schörling (född 1984) är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm 

och är verksam som projektledare vid Pond Innovation & Design samt är styrelseledamot i 

Melker Schörling AB (publ) sedan år 2010. 

 

Lillie Li Valeur (född 1970) är verksam som Vice President och Business Unit Director för 

Kina, Hongkong och Macau vid Arla Foods amba i Århus i Danmark och har arbetat inom 

Arla Food-koncernen sedan år 2002. Lillie Li Valeur har tidigare varit verksam inom 

Novartis-koncernen och Bain & Co. 

 

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den 

styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående 

diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i 

AarhusKarlshamn AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning 

och kontroll. Valberedningen har därutöver beaktat frågan om könsfördelning i samband med 

urvalsprocessen. 

 

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för 

AarhusKarlshamn AB, vilket är en anledning till att valberedningen föreslagit omval av 

Melker Schörling, Märit Beckeman, Ulrik Svensson och Arne Frank samt omval av styrelsens 

ordförande. De till nyval föreslagna styrelseledamöterna, Märta Schörling och Lillie Li Valeur, 

kommer enligt valberedningens uppfattning därutöver att var och en tillföra erfarenhet och 

kompetens av ett slag som kommer utgöra ett väl avvägt komplement till styrelsens 

sammansättning. 

 

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets 

verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. 

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit 

att dess förslag till styrelsesammansättning i AarhusKarlshamn AB uppfyller de krav på 

oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. 


