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Ledamöter till valberedningen i Twiik AB 
utsedda
Ledamöterna i valberedningen för Twiik AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 
30 september 2022, i enlighet med beslut vid årsstämman i Twiik AB.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av 
ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska 
styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Twiiks styrelseordförande Mårten Öbrink 
på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare 
per den 30 september 2022 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att 
var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har 
valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 42 procent av rösterna i valberedningen.

Ledamöter i Twiiks valberedning inför årsstämma 2023 är:

Magnus Wide, utsedd av Djäkne SS III AB
Karl Eklöf, utsedd av Karl Eklöf
Niclas Folkesson, utsedd av Salcinvest AB
Mårten Öbrink, styrelseordförande Twiik AB

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till stämman avseende antal styrelseledamöter 
som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande 
på bolagsstämma, revisor och revisorsarvoden.

Aktieägare som vill lämna förslag till Twiik AB:s valberedning kan göra detta på e-post till 
 senast den 31 januari 2023.ir@twiik.me

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me
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Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar 
digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala 
träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig 
för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB
Telefon: +46 8 5277 5020
E-post: ca@mangold.se
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