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Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i 
Thule Group AB (publ)
Enligt årsstämmans beslut ska Thule Groups valberedning utgöras av representanter för de 
fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år, samt av styrelsens 
ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Thule 
Group meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2022.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Anders Oscarsson, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
Carolin Forsberg, utsedd av SEB Fonder
Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder
Bengt Baron, ordförande i Thule Group AB

Thule Groups årsstämma 2022 kommer att äga rum i Malmö i april, 2022.
Aktieägare är välkomna att, per e-post, inkomma med förslag till valberedningen på adressen, 
valberedningen@thule.com

Kontakter

Fredrik Erlandsson SVP Communications och Investor Relations 
Tel: 070 309 00 21 
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

Om Thule Group

Thule Group är ett världsledande globalt företag med produkter för sport och fritidsaktiviteter. Vi gör 
det enkelt för människor att ta med sig det de bryr sig om - på ett lätt, säkert och tilltalande sätt. 
Under mottot designar, tillverkar och säljer vi produkter med hållbarhet i Active Life, Simplified. 
tankarna. Vi erbjuder produkter inom de fyra produktkategorierna   (takräcken, Sport&Cargo Carriers
takboxar, utrustning för cykel-, vatten- och vintersporter liksom taktält för montering på bilen), Active 

 (cykelkärror, barnvagnar och cykelbarnstolar),  (markiser, cykelhållare och with Kids RV Products
tält för husbilar och husvagnar) och  (ryggsäckar för vardagen, Packs, Bags & Luggage
vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor).

Thule Group har cirka 2 600 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över 
hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2020 uppgick till 7,8 
miljarder kronor.
www.thulegroup.com

http://www.thulegroup.com
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