Valberedningen föreslår (punkterna 1, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 på den föreslagna
dagordningen):

1.

Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.

8.

Åtta styrelseledamöter.

9.

Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 1 850 000 kronor
till ordföranden och med 615 000 kronor till envar
styrelseledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet
ska utgå med 140 000 kronor med undantag för uppdraget
som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med
250 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i
ersättningsutskottet ska utgå med 115 000 kronor med
undantag för uppdraget som ordförande i
ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 185 000
kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10.

Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson,
Marika Fredriksson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi
Laine och Martin Lindqvist samt nyval av Annareetta
Lumme-Timonen. Matti Lievonen har avböjt omval.
Annareetta Lumme-Timonen är född 1967 och har en
teknologie doktorsexamen från Tekniska Högskolan i Esbo
(numera Aalto-universitetet). Hon är investeringsdirektör
och medlem av koncernledningen i Solidium Oy, ledamot i
den externa rådgivande styrelsen för hållbarhetsfrågor vid
Aalto-universitetet i Helsingfors och ordförande för Outotec
Oys valberedning. Hon har tidigare bl.a. varit
styrelseledamot i start-up fonden Vera Oy, investeringschef
för 3i Nordic plc, Helsingfors samt styrelseledamot i
Finlands forum för hållbara investeringar (Finsif).

11.

Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att utse
ett revisionsbolag som revisor och att omvälja
revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2021.

13.

Att instruktion för valberedningen ska ha den lydelse som
framgår nedan.
Instruktion för valberedningen i SSAB
Valberedningens uppdrag och uppgifter framgår av Svensk
Kod för bolagsstyrning.
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att uppmana minst tre
och högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse
varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande
utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka
aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större
aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear
Sweden ABs register per den sista handelsdagen i juli
(ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sjätte

vardagen i augusti till styrelsens ordförande skriftligen
anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem
röstmässigt större aktieägarna.
Om styrelsens ordförande bedömer att det finns skäl för att
någon föreslagen ledamots intressekonflikt eller annan
omständighet relaterad till individen eller det företag som
hon eller han är knuten till kan skada eller ha annan
negativ inverkan på bolaget och dess affärsintressen, ska
styrelsens ordförande konstituera valberedningen
tillsammans med övriga ledamöter. Därefter skall
valberedningen besluta om berörd föreslagen ledamot ska
erbjudas att ta plats i valberedningen eller inte. Berörd
föreslagen ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte
delta i beslutet.
Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar
bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare
aktieägare att utse ledamot i valberedningen, dock att det
sammanlagda antalet ledamöter inte skall överstiga sex.
Ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren. Oavsett hur och av vem
en ledamot utsetts har ledamoten att tillvarata samtliga
aktieägares intressen. Valberedningens sammansättning
skall tillkännages senast sex månader före nästkommande
årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna
denna innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms
erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande
uppmana samma aktieägare - eller om denna inte längre
tillhör de större aktieägarna - aktieägare som
storleksmässigt står i tur att utse en ersättare.
Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvoden,
men eventuella omkostnader som uppstår i
nominerings¬processen skall bäras av bolaget.
Om en ledamot utsetts av aktieägare som sålt delar av sitt
innehav av SSAB-aktier och där aktieägaren härefter inte
längre återfinns bland de sex röstmässigt största ägarna,
kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå.
Berörd ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte
delta i beslutet.
Om en av valberedningens ledamöter bedömer att det finns
skäl för att någon ledamots intressekonflikt eller annan
omständighet relaterad till individen eller det företag som
hon eller han är knuten till kan skada eller ha annan
negativ inverkan på bolaget och dess affärsintressen, kan
valberedningen besluta att ledamoten ska avgå. Berörd
ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte delta i
beslutet.
Inför valberedningens styrelseförslag till stämman ska
valberedningen beakta varje enskild potentiell
styrelseledamots eventuella intressekonflikt eller annan
omständighet relaterad till individen eller det företag som
hon eller han är knuten till och som kan skada eller ha
annan negativ inverkan på bolaget och dess
affärsintressen.

Valberedningen ska vid framtagandet av förslag till
styrelseledamöter tillämpa en mångfaldspolicy som utgörs
av regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.
Vid beslut i valberedningen ska enhällighet eftersträvas. Då
enhällighet inte kan uppnås fattas beslut med enkel
majoritet där ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Valberedningens mandattid löper intill dess att
sammansättningen av nästkommande valberedning
offentliggjorts. Denna instruktion för tillsättning av
valberedningen gäller till dess att den ändras genom beslut
av en framtida bolagsstämma.

_______________

