
PRESSMEDDELANDE
18 oktober 2021 17:30:00 CEST

Nelly Group AB
Styrelsens säte Borås
Reg nummer 556035-6940
www.nelly.com

Besöksadress
Lundbygatan 1, 506 30 Borås

Postadress
Box 690, 501 13 Borås

Valberedning inför Nelly Groups årsstämma 
2022 är utsedd
Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2022 har utsetts i enlighet med 
gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

Valberedningen består av:
-          Peter Lindell, utsedd av Rite Ventures, ordförande i valberedningen
-          Alexander Antas, utsedd av Mandatum Private Equity Partnership, Mandatum Asset 
Management
-          Anders Böös, utsedd av AGB Kronlund
 
I valberedningens uppdrag ingår att ta fram förslag till årsstämman för beslut avseende:
-          styrelsemedlemmar
-          revisorer
-          stämmoordförande
-          styrelsearvoden
-          arvodering av revisorer
-          eventuella ändringar i gällande instruktion för valberedningen
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta 
valberedningen. Skriftliga förslag kan skickas till Nelly Group AB, attn: Company Secretary, 
Box 690, 501 13 Borås.
 
För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid 
före årsstämman.
 
Årsstämman planeras att hållas den 12 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

John Afzelius, CFO
+46 703 510 987
ir@nelly.com

https://www.nelly.com
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Om Nelly Group

Nelly Group driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga 
kvinnor samt nlyman.com. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital 
försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög 
modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,2 miljoner kunder och omsätter 1,4 
miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är 
noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet ”NELLY”.
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