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Punkt 9  
 
Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande 
förslag till styrelse  
___________________________________________________________________ 
 
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Kjell-Åke Andersson (eget och familjs innehav), 
Fredrik Hagberg (eget och bolags innehav), Johan Hagberg (eget innehav) och Jonas 
Hagströmer (Creades AB). Ordförande i valberedningen har varit Jonas Hagströmer. 
 
Valberedningen har haft ett formellt möte, ett möte per capsulam samt löpande  
mail- och telefonkonversation. Kristian Teär, i egenskap av styrelsens ordförande,  
har redogjort för styrelsearbetet under året, valberedningen har tagit del av periodens 
styrelseutvärdering och informella kontakter har tagits med ledamöter i styrelsen.  
 
Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till exempel branscherfarenhet, 
kompetens och könsfördelning, har diskuterats. Valberedningen har fått en positiv bild 
av de föreslagna styrelseledamöternas kompetens och ledamöterna kompletterar 
varandra väl. 
 
Valberedningens förslag till styrelse 
 
Valberedningen föreslår följande: 

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

• Omval av ledamöterna: 
Kjell-Åke Andersson 
Bahare Hederstierna. 

 
• Nyval av ledamöterna: 

Johan Hagberg 
John Hedberg 
Per Ovrén. 
 

• John Hedberg föreslås som styrelseordförande. 
 

• Bruce Grant, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén Edeen och  
Kristian Teär har avböjt omval. 

 
Motiverat yttrande 
Valberedningens utgångspunkt är att styrelsearbetet i NOTE fungerat väl under de 
senaste åren. Det har varit ett välfungerande arbetsklimat och en lämplig spridning av 
kompetenser och erfarenheter.  
 
Givet ägarförändringarna som skett ser valberedningen det som naturligt att genomföra 
vissa förändringar samt att det av naturliga skäl är ledamöter som lämnar med tanke på  
att ägandet har förändrats. Valberedningen har sett det som önskvärt att relativt 
omgående kalla till extra stämma för att genomföra dessa förändringar.  
 



 
 
       

Bilaga vid extra stämma i NOTE AB (publ) 2017-01-20                                                             

Fokus har varit att få en styrelse som balanserar kontinuitet och förnyelse samt har de 
kompetenser valberedningen ser som viktiga för att ge ledningen bästa möjliga stöd och 
riktning för att fortsätta NOTEs positiva utveckling. Valberedningen kommer fortsätta 
arbetet under våren och har som ambition att föreslå ytterligare ledamöter till årsstämman. 
 
John Hedberg 
John Hedberg är idag VD på Creades. Innan dess jobbade Hedberg på Nordic Capital 
med fokus på industriella tjänster samt media- och telekom. Hedberg har i grunden en 
operationell karriär som Verkställande Direktör, Inköpschef och Affärsutvecklingschef 
på bolag som Relacom AB och Bonnierkoncernen. Innan dess var han management-
konsult på McKinsey o Co. Hedberg har även bred erfarenhet från styrelsearbete i 
bolag av liknande storlek som NOTE inklusive Saferoad, Ellos, ABB Full Service och 
LOTS AB (ett helägt bolag till Scania). 
  
Valberedningen anser att Hedbergs breda bakgrund med att jobba aktivt med 
bolagsutveckling och investeringar samt sitt mångåriga arbete i linjen, bland annat 
som VD för en större koncern, gör Hedberg väl lämpad som ordförande i NOTE.  
   
Per Ovrén 
Per Ovrén är ingenjör med bred operativ erfarenhet framförallt inom affärsutveckling och 
arbete med strategiska frågor. Ovrén arbetar idag i ledningsgruppen på Bilia och har 
tidigare erfarenhet från investmentbolaget Öresund där han jobbade nära ett flertal portfölj-
bolag. Innan dess var Ovrén strategikonsult på Bain & Co. Ovrén har bl.a. erfarenhet av 
samgåenden, förvärv och avyttringar, kostnadsöversyn, eftermarknad och inköp. 
  
Valberedningen bedömer att Ovrén blir ett positivt tillskott i styrelsen med hans 
strategiska syn och fokus på slutkunders krav. 
  
Johan Hagberg 
Johan Hagberg är matematiker (arbetat som matematiklärare), nationalekonom och har 
arbetat som entreprenör inom nöjesvärlden och folkbildningen. Hagberg har följt NOTE 
länge och har varit en av de större aktieägarna sedan 2012. Hagberg är en engagerad 
investerare med lång erfarenhet av investeringar i bl.a. underleverantörer som Algon, 
LGP Telekom, Finnveden, Bulten, Nolato och AQ Group (satt i valberedningen i AQ 
hösten 2015). 
  
Valberedningen anser att Hagberg kommer bli ett positivt tillskott i styrelsen med ett stort 
engagemang där han kan dra nytta av sin långa erfarenhet från investeringar i branschen.  
 
Slutligen har valberedningen i sin utvärdering av styrelsen diskuterat och tagit hänsyn 
till mångsidighet och bredd i styrelsen men konstaterar att styrelsen ännu inte når upp 
till en jämn könsfördelning. Valberedningen ställer sig positiva till att utvecklingen går 
mot en något jämnare könsfördelning som nu går från 14% till 20% för det minst 
företrädda könet (vilket kan jämföras med 40% som föreslås gälla enligt lag och som 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning eftersträvar ska råda inom ett par år) i och med 
förslaget och valberedningen ser goda möjligheter till att nå en jämnare nivå framöver. 
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