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Punkt 12 a + b)  
 
 
Redogörelse för valberedningens arbete samt motiver at yttrande beträffande 
förslag till styrelse och revisorer 
___________________________________________________________________ 
 
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén, representant för Creades AB, 
Bruce Grant, representant för Garden Growth Capital LLC, Kjell- Åke Andersson, 
representant för eget innehav, samt Peter Zonabend, representant för Banque 
Carnegie Luxembourg S.A. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Nyhrén – 
först som representant för Investment AB Öresund och senare för Creades AB. 
 
Valberedningen har haft två formella möten. Därutöver har ett antal informella 
kontakter hållits mellan mötena. Vid det inledande mötet redogjorde Stefan Charette,  
i egenskap av ordförande, för styrelsearbetet under året. Därutöver har informella 
kontakter tagits med styrelsens ledamöter.  
 
 
Valberedningens förslag till styrelse 
 
Valberedningen föreslår följande: 
 

• Att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. 
 

• Omval av ledamöterna: 
Stefan Charette  
Kjell-Åke Andersson 
Bruce Grant 
Stefan Johansson 
Henry Klotz 
 

• Nyval av: 
Bert Nordberg 
 

• Stefan Charette föreslås som styrelseordförande. 
 
Motiverat yttrande 
NOTE har under en period kämpat med lönsamhetsproblem för att under det senaste 
dryga året visa på en imponerande återhämtning. Arbetet med lönsamheten är på intet 
sätt klart utan pågår ständigt. Den under året sittande styrelsen, som varit ytterst aktiv i 
arbetet, avser att ställa upp för omval. 
 
När bolaget nu visar goda förutsättningar för fortsatt lönsamhet kan fokus sättas på 
ökade försäljningsinsatser och framtida tillväxt. Valberedningen har därför sett över 
möjligheten att ytterligare stärka kompetensen kring försäljning.  
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Valberedningen föreslår Bert Nordberg till ny styrelseledamot. Han är sedan 2009 vd 
för Sony Mobile Communications AB och har tidigare varit bland annat vice vd samt 
innehaft olika ledande positioner inom Ericsson. Med sin breda erfarenhet och gedigna 
kompetens kring försäljning anser valberedningen att Bert är en mycket lämplig 
kandidat till styrelsen. 
 
Valberedningens förslag till revisorer 
 
Valberedningen föreslår följande: 
 
För en period om tre år intill årsstämman 2015 föreslås omval av  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med Magnus Brändström  
som huvudansvarig revisor.  
 
Motiverat yttrande 
Vid årsstämman 2008 fattades beslut att byta revisorer till  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Beslutet föregicks av en utvärdering  
och upphandling innefattande flera större, internationella revisionsbyråer.  
 
NOTEs uppfattning är att samarbetet med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
har fungerat väl. Kvaliteten och kostnaderna för revisionen bedömer NOTE vara 
konkurrenskraftiga. För att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet i revisionen har även 
årets val av revisorer föregåtts av en upphandling.   
 
 
Genomgång av principer för valberedning 
Valberedningen har gjort en genomgång av bolagets principer för valberedningen. 
Valberedningen föreslår inga förändringar i instruktionen.   
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