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Netel Groups valberedning inför årsstämma 2022

Netel Holding AB:s (publ) ("Netel") valberedning inför årsstämman 2022 ska bestå av fyra 
ledamöter, vilka utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna 
listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per sista bankdagen i augusti året före 
årsstämman. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara ledamot i 
valberedningen.

Mot bakgrund av att Netel noterades på Nasdaq Stockholm den 15 oktober 2021 har styrelsen 
beslutat att utgå ifrån den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober 2021. 
Netels andra största ägare per den 31 oktober 2021, Nordnet Pensionsförsäkring, har dock avböjt 
deltagande i valberedningen. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det därför beslutats att 
valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av företrädare utsedda av den största 
aktieägaren och den tredje, fjärde och femte största ägaren som var registrerade i bolagets 
aktieägarförteckning den 31 oktober 2021 samt styrelsens ordförande. Valberedningens 
huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och 
ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2022.

Den 31 oktober 2021 var den största samt tredje, fjärde och femte största ägaren i Netel; Cinnamon 
International S. à r.l. (”IK Partners”) (49,76% procent av rösterna), Carnegie Fonder (4,46% procent av 
rösterna), Andra AP-fonden (4,43% procent av rösterna) samt Swedbank Robur Fonder (4,43% 
procent av rösterna). De fyra ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 63,08 
procent av rösterna i bolaget. Inför årsstämman 2022 har Netels valberedning följande 
sammansättning:

Alireza Etemad som utsetts av IK Partners
Hans Hedström som utsetts av Carnegie Fonder
Jacob Lundgren som utsetts av Andra AP-fonden
Celia Grip som utsetts av Swedbank Robur Fonder
Hans Petersson, i egenskap av ordförande för Netels styrelse

Ordförande i valberedningen är Hans Hedström.

Beräkningen ovan är baserad på 46 703 671 aktier. Netels årsstämma 2022 kommer att äga rum 
den 4 Maj 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med 
tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17 mars 2022. Valberedningens förslag 
kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i 
Netel uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@  eller netel.se
post till Netel Holding AB (publ), Att: Bolagsstämma 2022, Fågelviksvägen 9, 7 tr SE-145 84 
Stockholm

http://netel.se/
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Kontakter

Ove Bergkvist, vd +46 (0)73 337 09 37 ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0 )73 842 36 90 peter.andersson@netel.se
Johan Hähnel, IR +46(0)70 605 63 34 ir@netelgroup.com

Om oss

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi 
tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät.  Bland våra kunder 
återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, 
bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro via 18 kontor och hade, per 30 juni 
2021, 610 anställda. Under 2020 uppvisade Netel intäkter på 1 847 miljoner kronor och 
proformaintäkter på 2 303 miljoner kronor.
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