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Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat 
yttrande 

Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag 
och information till styrelsen. 

1. Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2017

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Ericsson den 18 maj 2016. 

Valberedningen består av följande ledamöter: 

 Petra Hedengran (Investor AB), valberedningens ordförande

 Johan Held (AFA Försäkring)

 Leif Johansson, styrelsens ordförande

 Bengt Kjell (AB Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse)

 Anders Oscarsson (AMF Försäkring och Fonder)

Valberedningens arbete inleddes med en genomgång av de uppgifter som ankommer på 
valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och enligt instruktionen för 
valberedningen som beslutades av årsstämman 2012. En tidplan för det kommande 
arbetet fastställdes.  

God kännedom om Ericssons verksamhet och strategi är avgörande för ledamöterna i 
valberedningen. Därför har styrelsens ordförande redogjort för sin syn på koncernens 
ställning och strategi för valberedningen. Under hösten 2016 träffade valberedningen 
också Ericssons dåvarande verkställande direktör och koncernchef Jan Frykhammar som 
presenterade sin syn på koncernens ställning och strategi. Valberedningen informerade 
sig vidare noggrant om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet, som också 
innefattade styrelseordförandens arbete. Mot bakgrund av detta har valberedningen 
bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Ericssons styrelseledamöter och 
valberedningen har utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen vad gäller ålder, 
kön och kulturell/geografisk bakgrund. Valberedningen har i detta hänseende tillämpat 
Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. 

Dessutom träffade valberedningen Revisionskommitténs ordförande för att ta del av 
bolagets och Revisionskommitténs bedömning av kvaliteten och effektiviteten i den 
externa revisorns arbete. Revisionskommittén lämnade också rekommendationen att 
PricewaterhouseCoopers AB ska väljas om som extern revisor och lämnade 
rekommendation om revisorsarvoden.  

Valberedningen har fram till den 24 februari 2017 hållit sex möten. 
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2. Valberedningens förslag och motivering

Ordförande vid årsstämman 

Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2017. 

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med 
högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda 
styrelseledamöter ska vara elva och att inga suppleanter väljs. 

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda 
ledamöter i styrelsens kommittéer  

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda 
styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande: 

 4 075 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat);

 990 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (oförändrat);

 350 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (oförändrat);

 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Revisionskommittén (oförändrat);

 200 000 kronor vardera till ordförandena i Finans- respektive
Kompensationskommittén (oförändrat);

 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finans- respektive
Kompensationskommittén (oförändrat);

 200 000 kronor till ordföranden i den nyinrättade kommittén för teknik och vetenskap;
och

 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i den nyinrättade kommittén för teknik och
vetenskap.

För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till bolagets styrelse och 
för att behålla denna kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig 
nivå. Vid bedömning av arvodenas storlek har en jämförelse gjorts med styrelsearvoden i 
företag av jämförbar storlek och komplexitet och det bör också beaktas att 
Ericssonkoncernen har kunder i mer än 180 länder och en försäljning 2016 på drygt 
220 miljarder kronor.  

Valberedningen bedömer att arvodet för arbete i styrelsen och i dess kommittéer är rimligt 
och föreslår att samtliga arvoden förblir oförändrade. Styrelsen har beslutat att inrätta en 
ny styrelsekommitté för teknik och vetenskap. Valberedningen föreslår att arvodet till 
ordföranden och ledamöterna i denna nya kommitté ska vara desamma som arvodet till 
ordförandena och ledamöterna i Finanskommittén och Kompensationskommittén.    
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Arvode i form av syntetiska aktier 

Bakgrund 
Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar 
aktier i Ericsson i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma 
intressen i bolaget. Valberedningen rekommenderar att bolagsstämmovalda 
styrelseledamöter, under en femårsperiod, skall bygga upp ett eget innehav av aktier eller 
syntetiska aktier i Ericsson, som minst motsvarar värdet av ett årsarvode efter skatt 
(exklusive kommittéarvode). Valberedningen rekommenderar att styrelseledamoten skall 
behålla detta innehav under den tid styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot i 
Ericsson. 

För att ge möjlighet för styrelseledamöterna att bygga upp ett ekonomiskt intresse i 
bolaget, och då det i många fall är svårt för styrelseledamöter att handla i bolagets aktier 
på grund av tillämpliga insiderregler, föreslår valberedningen att styrelseledamöterna 
oförändrat bör erbjudas möjligheten att erhålla en del av styrelsearvodet i form av 
syntetiska aktier. Med syntetisk aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla utbetalning 
av ett belopp som motsvarar börskursen för en aktie av serie B i bolaget på Nasdaq 
Stockholm vid utbetalningstillfället.  

Förslag 
Valberedningen föreslår således att årsstämman 2017 fattar beslut om att en del av 
styrelsearvodet till styrelseledamöterna (dock ej arvode för kommittéarbete) ska kunna 
utgå i form av syntetiska aktier, enligt följande villkor. 

 Nominerad styrelseledamot ska kunna välja att få styrelsearvode enligt följande fyra
alternativ:

(i) 25 procent kontant – 75 procent syntetiska aktier

(ii) 50 procent kontant – 50 procent syntetiska aktier

(iii) 75 procent kontant – 25 procent syntetiska aktier

(iv) 100 procent kontant

 Det antal syntetiska aktier som ska tilldelas ska värderas till en snittkurs motsvarande
bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om fem
handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för
första kvartalet 2017. De syntetiska aktierna tjänas in under mandatperioden, med 25
procent per kvartal.

 De syntetiska aktierna medför rätt att efter offentliggörande av Ericssons
bokslutskommuniké år 2022 erhålla utbetalning av ett kontant belopp per syntetisk
aktie som motsvarar aktiekursen för bolagets aktier av serie B i nära anslutning till
utbetalningstidpunkten.

 Ett belopp motsvarande utdelning på bolagets aktier av serie B som beslutats av
bolagsstämman under innehavstiden ska betalas ut samtidigt som det kontanta
beloppet.
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 Har ledamots styrelseuppdrag upphört senast under tredje kalenderåret efter det år
bolagsstämman beslutade om tilldelning av de syntetiska aktierna, kan utbetalning i
stället ske året efter det år uppdraget upphört.

 Antalet syntetiska aktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av
fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för de
syntetiska aktierna.

De fullständiga villkoren för de syntetiska aktierna framgår av Bilaga 1. 

Den ekonomiska skillnaden för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt 
arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms 
vara mycket begränsad. 

Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter: 

1. Jon Fredrik Baksaas (nyval);
2. Jan Carlson (nyval);
3. Nora Denzel;
4. Börje Ekholm;
5. Eric A. Elzvik (nyval);
6. Leif Johansson;
7. Kristin Skogen Lund;
8. Kristin S. Rinne;
9. Sukhinder Singh Cassidy;
10. Helena Stjernholm; och
11. Jacob Wallenberg.

Valberedningen föreslår att Leif Johansson väljs till styrelsens ordförande (omval). 

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat vilken erfarenhet 
och kompetens som behövs i styrelsen och dess kommittéer och även värdet av mångfald 
vad gäller ålder, kön och kulturell/geografisk bakgrund samt behovet av förnyelse. 
Valberedningen bedömer även lämpligheten av styrelsens storlek samt kandidaternas 
möjlighet att avsätta erforderlig tid för uppdraget. Valberedningen söker i första hand 
potentiella styrelseledamöter för kommande mandatperiod men ser även till framtida 
behov av kompetens.  

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår 
valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt individens bidrag till 
styrelsearbetet som helhet och kommittéarbetet. Valberedningen har vidare ingående 
informerat sig om resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och om styrelsens och 
enskilda ledamöters arbete. Valberedningen lägger stor vikt vid att den föreslagna 
styrelselesammansättningen är sådan att ledamöterna kompletterar varandra med sina 
respektive erfarenheter och kompetenser på ett sätt som ger styrelsen möjlighet att bidra 
till en positiv utveckling för Ericsson. Valberedningen strävar efter att föreslå en styrelse 
som utgör ett bra team för att leda Ericsson. 

Bilaga 2



5 

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet 
fungerar väl. Valberedningen anser också att styrelsen som helhet uppfyller högt ställda 
krav avseende sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda 
styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens.  

Ulf J. Johansson har meddelat att han önskar lämna styrelsen. Valberedningen föreslår att 
tre nya styrelseledamöter utses: Jon Fredrik Baksaas, Jan Carlson och Eric A. Elzvik. 
Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna med sina 
respektive erfarenheter kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet. 
Jon Fredrik Baksaas har omfattande internationell branscherfarenhet inom 
telekommunikation, bland annat från sina tidigare befattningar inom Telenor där han var 
verkställande direktör och koncernchef i mer än tio år. Han besitter också omfattande 
erfarenhet inom finans och ekonomi från tidigare befattningar. Jan Carlson är ordförande, 
koncernchef och verkställande direktör för Autoliv, noterat på New York Stock Exchange 
och Nasdaq Stockholm, och har mångårig erfarenhet av ledning av ett internationellt 
verksamt storföretag. Eric A. Elzvik har lång internationell erfarenhet som ledande 
befattningshavare inom ABB koncernen, senast som finanschef och medlem av 
koncernens Group Executive Committee. Han besitter också bred och omfattande 
erfarenhet från sina tidigare befattningar inom ABB Ltd., bland annat inom finans, 
företagsförvärv och nya investeringar.  

Av de föreslagna bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är 50 % kvinnor (beräknat 
exklusive verkställande direktören).  

Information om föreslagna styrelseledamöter 
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Bilaga 2. 

Styrelseledamöters oberoende 
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande: 

(i) I vart fall följande ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen: 

a. Jon Fredrik Baksaas
b. Jan Carlson
c. Nora Denzel
d. Eric A. Elzvik
e. Leif Johansson
f. Kristin Skogen Lund
g. Kristin S. Rinne
h. Sukhinder Singh Cassidy
i. Helena Stjernholm
j. Jacob Wallenberg

(ii) Av de i (i) angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter oberoende i 
förhållande till bolagets större aktieägare:  

a. Jon Fredrik Baksaas
b. Jan Carlson
c. Nora Denzel
d. Eric A. Elzvik
e. Leif Johansson
f. Kristin Skogen Lund
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g. Kristin S. Rinne
h. Sukhinder Singh Cassidy

Valberedningen har vidare bedömt i vart fall följande ledamöter oberoende enligt samtliga 
tillämpliga oberoenderegler: 

a. Jon Fredrik Baksaas
b. Jan Carlson
c. Nora Denzel
d. Eric A. Elzvik
e. Leif Johansson
f. Kristin Skogen Lund
g. Kristin S. Rinne
h. Sukhinder Singh Cassidy

Antalet revisorer 
Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade 
revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat 
revisionsbolag. 

Arvode till revisor 
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå 
enligt godkänd räkning.  

Val av revisor 
Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionskommitténs rekommendation, att till 
revisor för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018 utses 
PricewaterhouseCoopers AB (omval). 

Stockholm i februari 2017 

Valberedningen 
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Villkor för styrelsearvode i form av tilldelning av Syntetiska 
Aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2017 

1. Definitioner

”Bolaget” Telefonaktiebolaget LM Ericsson, org. nr 556016-0680. 

”Syntetisk Aktie” En rättighet att i framtiden erhålla utbetalning av ett belopp 
som motsvarar börskursen, för en aktie av serie B i Bolaget 
på Nasdaq Stockholm, vid utbetalningstillfället. 

2. Syntetiskt aktieprogram för icke anställda bolagsstämmovalda
styrelseledamöter

Nominerad styrelseledamot kan välja att få styrelsearvodet (dock ej arvode för
kommittéarbete) enligt följande: i) 25 procent av arvodet i kontanter och
Syntetiska Aktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar
75 procent av styrelsearvodet, ii) 50 procent av arvodet i kontanter och 50
procent i form av Syntetiska Aktier, eller iii) 75 procent av arvodet i kontanter och
25 procent i form av Syntetiska Aktier. Styrelseledamot kan dessutom välja att
inte delta alls i det syntetiska aktieprogrammet.

Det antal Syntetiska Aktier som tilldelas styrelseledamoten skall baseras på ett
volymvägt genomsnitt av börskursen för aktier av serie B på Nasdaq Stockholm
under en mätperiod om fem handelsdagar som följer närmast efter
offentliggörandet av Ericssons delårsrapport för första kvartalet det år då
styrelseledamoten blir vald eller omvald till styrelseledamot. Antalet Syntetiska
Aktier skall avrundas nedåt till närmast helt antal aktier.

3. Kvalificeringsperiod

Styrelseledamotens rätt till full tilldelning av Syntetiska Aktier är beroende av om
styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av
mandatperioden och kvalificering sker med 25 procent per påbörjat kvartal som
styrelseledamot, varvid första kvalificeringsperioden räknas från och med 1 april.

4. Utbetalning

Styrelseledamotens rätt att erhålla utbetalning inträder, i förhållande till tilldelade
Syntetiska Aktier, efter publicering av Bolagets bokslutskommuniké femte året
efter den bolagsstämma som beslutade om tilldelning av de Syntetiska Aktierna.
Utbetalningsbeloppet skall fastställas baserat på den volymvägda
genomsnittskursen för aktier av serie B under fem handelsdagar som följer
närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén och utbetalningen skall ske
tio bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts.

Utdelningar på aktier av serie B som beslutas av bolagsstämman under
innehavstiden skall utbetalas till styrelseledamot samtidigt som utbetalning sker i
förhållande till tilldelade Syntetiska Aktier.

Från belopp som skall utbetalas äger Bolaget rätt att innehålla och till
skattemyndighet inbetala källskatt.
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5. Omräkning

Om aktiekapitalet i Bolaget ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller
optioner utges eller Bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande
förändringar inträffar, skall antalet Syntetiska Aktier omräknas för att tillförsäkra
styrelseledamoten ekonomiska rättigheter som motsvarar vad som skulle följt om
styrelseledamoten varit innehavare av motsvarande antal aktier av serie B sedan
tilldelningstillfället. Härvid skall, så långt möjligt, svensk marknadspraxis för
omräkning av liknande instrument tillämpas. För den händelse en omräkning inte
är möjlig eller en åtgärd eller transaktion rörande Bolaget försvåras av att de
Syntetiska Aktierna är utestående, kan utbetalning hänförlig till då utestående
Syntetiska Aktier ske i förtid baserat på då gällande kurs på Bolagets aktier av
serie B.

Varje omräkning skall med bindande verkan för Bolaget och styrelseledamöterna
utföras av ett av Stockholms Handelskammares utsett, från Bolaget fristående,
revisionsbolag.

6. Tidigareläggning av utbetalning

För den händelse styrelseledamotens uppdrag upphört senast under tredje
kalenderåret efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de
Syntetiska Aktierna, äger styrelseledamoten inom tre månader från det att
styrelseledamoten avgått begära att utbetalningstidpunkten tidigareläggs och
inträder, i förhållande till samtliga tilldelade Syntetiska Aktier, efter publicering av
bokslutskommunikén året efter det år uppdraget upphört. Det belopp som skall
utbetalas skall beräknas på volymvägd genomsnittskurs för aktier av serie B
under de fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av
bokslutskommunikén och utbetalning skall ske tio bankdagar efter det att
utbetalningsbeloppet fastställts. Motsvarande rätt att påkalla tidigarelagd
utbetalning skall gälla för avliden styrelseledamots efterlevande.

7. Förbud mot pantsättning eller överlåtelse av rättighet

Rättigheten som följer med den Syntetiska Aktien kan inte belånas, pantsättas,
överlåtas eller eljest förfogas över. Dock gäller att rättigheten i samband med
styrelseledamotens dödsfall övergår på dödsboet.

8. Ändring av avtalsvillkoren

Eventuella ändringar avseende dessa villkor skall godkännas av bolagsstämma i
Bolaget.

9. Tvister

Tvister avseende tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall avgöras i enlighet
med svensk lag om skiljemän i Stockholm varvid svensk lag skall vara tillämplig.
Kostnaderna för sådant skiljeförfarande skall bäras av Bolaget med undantag för
sådant skiljeförfarande som, enligt skiljedomen, utan skälig grund påkallats av
styrelseledamoten.

___________________ 
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Information om föreslagna styrelseledamöter i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

Leif Johansson (invald 2011) 
Styrelseordförande, ordförande i Kompensationskommittén och Finanskommittén 

Född 1951. Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
Styrelseordförande: Astra Zeneca PLC. 
Styrelseledamot: Autoliv, Inc., Ecolean AB och Svenskt Näringsliv. 
Innehav i Ericsson: 103 933 B-aktier1). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Medlem i European Round 
Table of Industrialists sedan 2002 (ordförande 2009–2014). Ordförande i Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 2012. Ordförande i Nobelstiftelsens International 
Advisory Board. Verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo 1997–2011. Vice 
verkställande direktör i AB Electrolux 1988–1991, verkställande direktör 1991–1994 och 
verkställande direktör och koncernchef för AB Electrolux 1994–1997. Hedersdoktor vid 
Blekinge Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet samt Chalmers tekniska högskola. 
Tilldelades Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens stora guldmedalj 2011.

Helena Stjernholm (invald 2016) 
Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén 

Född 1970. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. 
Styrelseledamot: AB Industrivärden, AB Volvo och Sandvik AB. 
Innehav i Ericsson: 20 060 B-aktier1) samt 11 093 syntetiska aktier2). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och 
koncernchef för AB Industrivärden sedan 2015. Delägare i riskkapitalbolaget IK Investment 
Partners (2008–2015), med ansvar för kontoret i Stockholm från 2011 till 2015. 
Investeringschef på IK Investment Partners (1998–2008). Tidigare erfarenhet som konsult vid 
Bain & Company (1997-1998). 

Jacob Wallenberg (invald 2011) 
Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén 

Född 1956. Bachelor of Science in Economics och Master of Business Administration, 
Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Reservofficer i svenska marinen. 
Styrelseordförande: Investor AB. 
Vice styrelseordförande: SAS AB, ABB Ltd, FAM och Patricia Industries. 
Styrelseledamot: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm och 
Svenskt Näringsliv. 
Innehav i Ericsson: 227 703 B-aktier1)  samt 18 202 syntetiska aktier2). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Styrelseordförande i Investor 
AB sedan 2005. Verkställande direktör och koncernchef för SEB 1997 och styrelseordförande i 
SEB 1998–2005. Vice verkställande direktör och finanschef för Investor AB 1990–1993. 
Hedersordförande i IBLAC (Mayor of Shanghai's International Business Leaders Advisory 
Council) och medlem av The European Round Table of Industrialists. 
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Jon Fredrik Baksaas (föreslagen 2017) 

Född 1954. Civilekonomexamen, NHH Norwegian School of Economics & Business 
Administration, Norge.  
Styrelseledamot: Svenska Handelsbanken AB. 
Innehav i Ericsson: Inget1). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Verkställande direktör och 
koncernchef för Telenor (2002-2015). Har innehaft tidigare positioner inom Telenorkoncernen 
sedan 1989, däribland vice verkställande direktör, finanschef och chef för TBK AS. Tidigare 
befattningar innefattar finanschef för Aker AS, finansdirektör för Stolt Nielsen Seaway AS och 
controller inom Det Norske Veritas, Norge och Japan. Ledamot i styrelsen för GSMA (2008-
2016) och ordförande i styrelsen för GSMA (2014-2016). 

Jan Carlson  (föreslagen 2017) 

Född 1960. Civilingenjörsutbildning, Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet.  
Styrelseordförande: Autoliv Inc. 
Styrelseledamot: BorgWarner Inc., Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Trelleborg AB. 
Innehav i Ericsson: 7 900 B-aktier1). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Verkställande direktör och 
koncernchef för Autoliv Inc. sedan 2007 och styrelseordförande för Autoliv Inc. sedan 2014. 
Har innehaft tidigare positioner inom Autolivkoncernen sedan 1999, däribland chef för Autoliv 
Europe, Vice President Engineering och chef för Autoliv Electronics. Tidigare befattningar 
innefattar verkställande direktör för Saab Combitech och Swedish Gate Array. 

 

Nora Denzel (invald 2013) 
Ledamot i Revisionskommittén 

Född 1962. Master of Business Administration, Santa Clara University, USA. Bachelor of 
Science in Computer Science, State University of New York, USA. 
Styrelseledamot: Advanced Micro Devices, Inc. 
Innehav i Ericsson: 3 850 B-aktier1) samt 5 489 syntetiska aktier2). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tillförordnad koncernchef för 
Outerwall Inc. (januari– augusti 2015). Senior Vice President Big Data, Marketing and Social 
Product Design och General Manager för QuickBooks Payroll Division (2008–2012). Tidigare 
befattningar som Senior Vice President och General Manager för HP:s Global Software, Storage 
and Consulting Divisions (2000–2006), Senior Vice President för produktverksamheten vid 
Legato Systems (förvärvat av EMC) samt ett antal olika ingenjörs-, marknadsförings- och 
chefspositioner inom IBM. Ideell styrelseledamot i Anita Borg Institute och i Northern California-
avdelningen av National Association of Corporate Directors (NACD). Branschrådgivare för 
riskkapitalbolaget EQT. 
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Börje Ekholm (invald 2006) 

Född 1963. Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike. 
Styrelseledamot: Alibaba, Inc., NASDAQ OMX Group Inc. och Trimble Inc. 
Innehav i Ericsson: 1 030 760 B-aktier1), 2 000 000 köpoptioner samt 33 203 syntetiska 
aktier2). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och 
koncernchef för Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan den 16 januari 2017. Koncernchef för 
Patricia Industries, en avdelning inom Investor AB (2015 – 15 januari 2017). Verkställande 
direktör och koncernchef för Investor AB 2005–2015. Tidigare chef för Investor Growth Capital 
Inc. och New Investments. Tidigare befattningar på Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. 
Ledamot i förtroenderådet i Choate Rosemary Hall. 

Eric A. Elzvik (föreslagen 2017) 

Född 1960. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. 
Styrelseledamot: IMD Foundation, Lausanne, och Swiss Swedish Chamber of Commerce, 
Zurich, Schweiz. 
Innehav i Ericsson: 10 000 B-aktier1).  
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Finanschef och medlem av ABB-
koncernens Group Executive Committee (2013 – 2017). Finanschef för enheten ABB Discrete 
Automation & Motion (2010-2012) och för enheten Automation Products (2006-2010). Tidigare 
befattningar inom ABB sedan 1984, däribland chefspositioner inom finans, företagsförvärv och 
nya investeringar. 

Kristin Skogen Lund (invald 2013) 
Ledamot i Revisionskommittén 

Född 1966. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike. Bachelor in International 
Studies and Business Administration, University of Oregon, USA. 
Styrelseordförande: Oslos filharmoniska orkester. 
Innehav i Ericsson: 11 990 syntetiska aktier2). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör för 
norska Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sedan 2012. Executive Vice President och 
chef för Digital Services och Broadcast samt Executive Vice President och chef för regionen 
Nordic, Group Executive Management vid Telenor (2010-2012). Tidigare befattningar som 
koncernchef och marknadsdirektör vid Aftenposten, koncernchef för Scanpix, verkställande 
direktör och ansvarig utgivare för Scandinavia Online och flera befattningar inom Coca-Cola 
Company, Unilever och Norges Eksportråd.  
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Kris Rinne (invald 2016) 

Född 1954. Bachelor of Arts, Washburn University, USA. 
Styrelseledamot: Inget. 
Innehav i Ericsson: 7 395 syntetiska aktier2). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tidigare Senior Vice President, 
Network Technology, Network Architecture & Planning, på AT&T (2007-2014). CTO på 
Cingular Wireless (2005–2007) samt VP Technology & New Product Development på Cingular 
Wireless (2000–2005). Tidigare befattningar på Southwestern Bell och SBC (1976–2000). 
Ideell styrelseledamot i Curing Kids Cancer, Washburn University Foundation samt Wycliffe 
Associates. Medlem i Link Labs Advisory Board. 

Sukhinder Singh Cassidy (invald 2015) 
Ledamot i Kompensationskommittén 

Född 1970. Bachelor of Arts Degree in Honors Business Administration från Richard Ivey 
School of Business vid University of Western Ontario, Kanada. 
Styrelseordförande: Joyus.com. 
Styrelseledamot: Tripadvisor LLC. 
Innehav i Ericsson: 6 210 syntetiska aktier2). 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Grundare och ordförande för 
Joyus.com sedan 2011 och koncernchef (2011-2016). Grundare av ChoosePossibility Inc. (en 
"benefit corporation" med fokus på genusfrågor i teknikbranschen). Koncernchef för Polyvore, 
Inc. 2010, Koncernchef in-residence för Accel Partners 2009-2010. Seniora ledningspositioner 
inom Google Inc. 2003-2009, däribland verkställande direktör, Asia-Pacific och Latin America 
Sales & Operations, Vice President Asia-Pacific and Latin America och General Manager, 
Local Search & Content Partnerships. Tidigare befattningar inom Yodlee.com, Amazon.com, 
British Sky Broadcasting Group och Merrill Lynch.  
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