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Valberedning i Gomero Group AB (publ)  
Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelsens 
ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella utskottsledamöter samt revisorer. Dessutom 
tar valberedningen även fram förslag avseende utformning av valberedningens principer inför 
nästkommande år. 

Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen. 

Vid Gomero Group AB:s årsstämma den 19 maj 2021 uppdrogs åt styrelsens ordförande att senast 
per den 30 november 2021 sammankalla en valberedning som ska arbeta fram förslag att 
föreläggas årsstämman 2022. 

Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen inför årsstämman 2022. Valberedningen ska 
bestå av en representant för envar av bolagets två största aktieägare samt en representant för de 
mindre aktieägarna, som ska utgöras av den största aktieägaren räknat efter de två största 
aktieägarna, tillika oberoende till de större aktieägarna samt styrelse och ledning. Valberedningen 
ska inom sig utse ordförande.  

I det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar 
valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny 
representant till ledamot i valberedningen. I det fall en ägarrepresentant inte längre företräder 
aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren 
ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen 

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen inför 2022 årsstämma: Jan-Eric 
Nilsson, som företrädare för Resight AB, Fredrik Östbye, som företrädare för Black&White 
Ventures AB, Pontus Ottosson, som företrädare för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola samt 
de mindre aktieägarna. Valberedningens ordförande är Pontus Ottosson. 

De ägare som är representerade i valberedningen, innehar tillsammans 35,9 % av bolagets kapital 
och röster. Årsstämma avses att hållas i Göteborg i maj 2022. Aktieägare i Gomero Group AB är 
välkomna att senast 1 mars 2022 lämna förslag till någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i 
valberedningen per e-post till info@gomero.com. 

Valberedningen kan nås via e-post eller brev: 

Johan Rask, styrelsens ordförande, Gomero Group AB.  

E-mail: rask.johan@gmail.com eller telefon: 0708-946060 
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