Valberedningens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget”)
förslag till beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2010 i enlighet
med tidigare fastställda principer, dvs. att Bolaget skall ha en valberedning bestående av
styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt
största ägarna. De till röstetalet fyra största aktieägarna kommer således att kontaktas på
grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade
aktieägare (ägargruppsvis) per den 31 oktober 2009. Den aktieägare som ej är registrerad i
Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin rätt, skall anmäla detta till styrelsens
ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.
Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av oktober månad kontakta de fyra
röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna och
namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts.
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot
som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.
Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med
skäliga kostnader för resor och utredningar.
Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämmoordförande; (ii) antal
styrelseledamöter; (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter; (iv)
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för
utskottsarbete; samt (vi) val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i
förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för
tillsättande av ny valberedning.
Styrelsen

