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Punkt 2, 10, 11, 12 och 13 
 
Valberedningens för NOTE AB (publ) förslag  
 
 
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. 
 
Punkt 2 - John Hedberg föreslås till ordförande på stämman. 
 
Punkt 10 - Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan 
suppleanter. Föreslås att ett revisionsbolag utses som revisor. 

  
Punkt 11 - Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå  
med sammanlagt 860 000 kronor. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: 
arvode för ordförande 250 000 (300 000) kronor samt arvode för övriga ledamöter 
110 000 (100 000) kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till 
ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Arvoderingen till ordförande har 
minskat med ca 17% och per ledamot har arvodet ökat 10% från föregående år. 
Styrelseledamot äger rätt att fakturera arvodet från bolag förutsatt att det är 
kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att uppbära ersättningen som inkomst av tjänst.  

 
Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning. 

 
Punkt 12. a) - Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson, 
Johan Hagberg, John Hedberg, Bahare Hederstierna och Per Ovrén. Till nyval föreslås 
Mikael Norin. Till styrelseordförande föreslås John Hedberg. 
 
Punkt 12. b) Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB (PwC) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat att 
för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Niklas Renström till huvudansvarig 
revisor.   

 
Punkt 13. 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 styrelseordföranden 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 
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ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna 
enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste 
aktieägaren. 

 
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, 
styrelseordförande, 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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