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Punkt 12 och 13 
 
Redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande 
förslag till styrelse och revisorer 
___________________________________________________________________ 
 
Valberedningen i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), 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 sedan extra stämman i januari haft ett formellt möte samt löpande 
mail- och telefonkonversation. Valberedningen har genomfört ett par intervjuer med 
tilltänkta styrelsekandidater. 
 
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 sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. 
 

• Omval av ledamöterna: 
Kjell-Åke Andersson 
Johan Hagberg 
John Hedberg 
Bahare Hederstierna 
Per Ovrén 
 

• Nyval av ledamoten: 
Mikael Norin 
 

• John Hedberg föreslås som styrelseordförande. 
 

Motiverat yttrande 
Några av NOTEs prioriteringar är att öka kundlojaliteteten och uppnå större affärsvolymer 
på befintliga kunder samt att etablera nya kundrelationer. NOTE vill även vara öppna för 
strukturella initiativ inom branschen. För att ytterligare stärka styrelsens kompetens inom 
dessa områden föreslår valberedningen att styrelsen utökas med Mikael Norin som har 
bred erfarenhet av olika ledande roller med fokus på strategi och försäljning med kunden 
och kvalitet i främsta ledet. 
 
Mikael Norin är ingenjör och civilekonom och jobbar idag med styrelsearbete och 
konsulting inom företagsledning. Mikael Norin har lång global operativ erfarenhet och 
har tidigare varit på ledande positioner inom Rolls-Royce, Brambles och ABB. Norin är 
idag ordförande i Quant AB samt ledamot i Svensk-Amerikanska Handelskammaren. 
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Mikael Norin tillträder som VD för Cavotec, noterat på Nasdaq OMX Nordic, i maj.  
Med sin långa operativa bakgrund inom industrin med erfarenhet främst inom 
företagsledning, verksamhetsutveckling och försäljning samt med sin breda tekniska 
förståelse anser valberedningen att Mikael Norin kommer utgöra ett positivt tillskott i 
NOTEs styrelse. 
   
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. I och med förslaget minskar andelen för det minst före-
trädda könet från 20% till 17% (vilket kan jämföras med 40% som föreslås gälla enligt 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning eftersträvar ska råda inom ett par år). I rekryterings-
processen har valberedningen jobbat med frågan och ser goda möjligheter till att nå en 
jämnare nivå framöver. 
 
Valberedningens förslag till revisorer 
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästkommande 
årsstämma, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets 
revisor. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Niklas 
Renström till huvudansvarig revisor. 
 
Motiverat yttrande 
NOTEs uppfattning är att samarbetet med PWC har fungerat väl och PwC är väl 
inarbetade på NOTE och dess dotterbolag. Valberedningen anser att samarbetet med 
fördel kan fortsätta givet att erbjudandet är konkurrenskraftigt. Bedömning har gjorts 
att kvaliteten och kostnaden för revisionen är konkurrenskraftig. 
 
Genomgång av instruktion för valberedningen 
Valberedningen har gjort en genomgång av Bolagets instruktion för valberedningen 
och föreslår att vissa förändringar görs för att förtydliga bedömningen av vilka som 
utgör de fyra till röstantalet största aktieägarna. En begränsning har även införts kring 
hur många aktieägare som kontaktas för det fall att en eller flera aktieägare avstår sin 
rätt att utse en ledamot till valberedningen. 
 
Följande instruktion föreslås: 
Valberedningen ska bildas genom att de röstmässigt fyra största aktieägarna som 
önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin ledamot med Bolagets 
styrelseordförande som sammankallande. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra 
till röstantalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om 
de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Där en eller flera aktieägare avstår sin 
rätt, ska storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. 
Dock ska max sju aktieägare kontaktas. När aktieägare kontaktas ska styrelse-
ordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. I 
övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod 
för bolagsstyrning. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de 
utsetts.   
 
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och 
verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara 
ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna 
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enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktie-
ägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. 
Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts. 
 
Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i Bolaget ska dess representant 
ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska 
erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt 
att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan 
anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som 
utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i 
valberedningen ska offentliggöras. 
 
Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma, styrelse, styrelse-
ordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen och, i förekommande fall, 
revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och, i förekommande 
fall, extra stämma) för beslut. 
 
Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom 
sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid 
behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som 
av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag.  
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