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Valberedning i Profoto inför årsstämman 2022
I enlighet med beslut vid årsstämman för Profoto den 7 maj 2021 meddelas härmed de till röstetalet 
största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Conny Dufgran, 
Nedergransta, som är näst största ägare har avböjt att deltaga och representeras istället av Anders 
Hedebark.

Valberedningen har haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts , Johan Lannebo
Lannebo Fonder. Övriga representanter är:

Anders Hedebark, Burken Invest
HerencoCarl-Mikael Lindholm, 

Samt styrelsens ordförande Hans Eckerström.
 
Anders Hedebark är både styrelseledamot och VD i bolaget. Valberedningen anser trots detta att han med 
sitt stora ägande i bolaget bör ges en plats i valberedningen. Årsstämma för Profoto kommer att hållas i 
Sundbyberg torsdagen den 5 maj 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, 
styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års 
årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2022, vända sig till Profotos styrelseordförande på e-
mail:  eller med post till:nomination@profoto.com

Profoto AB
Att: Valberedningen
Box 1264, Landsvägen 57
17225 Sundbyberg

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Head of Investor Relations, telefon: +46 70 763 81 25
E-mail: gunilla.ohman@profoto.com
 

Om oss

Om Profoto
Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom 
ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur 
man skapar bättre bilder genom ljus. Vi vet att ljus är den oumbärliga källan i allt bildskapande- oavsett 
kamera eller situation. Att skapa fantastiska bilder handlar om att bemästra och forma ljuset. Världens 
ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt. 
Nettoomsättningen 2020 uppgick till 528 mkr. Profoto har 91 anställda som arbetar på huvudkontoret i 
Stockholm och i dotterbolag i USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike och UK.
För mer information om Profoto, besök gärna https://investors.profoto.com
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