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Punkt 12  
 
 
Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande 
förslag till styrelse  
___________________________________________________________________ 
 
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén (Creades AB), Bruce Grant  
(Garden Growth Capital LLC), Kjell- Åke Andersson (eget innehav) samt Peter  
Zonabend (Banque Carnegie Luxembourg S.A.). Ordförande i valberedningen har varit 
Daniel Nyhrén. 
 
Valberedningen har haft tre formella möten. Därutöver har ett antal informella 
kontakter hållits mellan ledamöterna. Vid 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: 
Kjell-Åke Andersson 
Bruce Grant 
Stefan Johansson 
Henry Klotz 
 

• Nyval av ledamöterna: 
Daniel Nyhrén 
Kristian Teär 
 

• Kristian Teär föreslås som styrelseordförande. 
 
Motiverat yttrande 

NOTE har under året fortsatt sitt arbete med lönsamhet och ökat fokus har lagts på 
försäljningsinsatser. Branschen i stort har haft ytterligare ett utmanande år bakom 
sig och bolaget behöver fortsätta att fokusera på försäljning. För att än mer tydlig-
göra detta fokus har valberedningen lagt fram ett förslag om en ny ledamot, tillika 
styrelseordförande, med mycket hög kompetens och erfarenhet, Kristian Teär.  
 
Kristian Teär kommer närmast från tjänsten som COO på Blackberry som han 
lämnade i november. Innan dess var Kristian Teär Head of Global sales på Sony 
Mobile och dessförinnan har han haft flertalet exekutiva tjänster inom såväl 
SonyEricsson som Ericsson. Med sin breda erfarenhet och goda uppvisade 
resultat anses Kristian Teär mycket lämpad för rollen som ordförande i NOTE.  
 
Valberedningen föreslår även som ny styrelseledamot Daniel Nyhrén.  
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Daniel Nyhrén har för Creades räkning jämte Stefan Charette varit ansvarig för 
investeringen i NOTE och känner därmed väl till bolaget och dess förutsättningar 
och utmaningar. Som ledamot och ordförande i bolag har Daniel Nyhrén arbetat 
mycket med säljprocesser och omstrukturering av säljorganisationer och känner 
därmed väl till utmaningar inom detta område. 
   

Genomgång av instruktion för valberedningen 
Valberedningen har gjort en genomgång av bolagets instruktion för valberedningen. 
Valberedningen föreslår inga förändringar i instruktionen.   
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