
 

 

 

 

Valberedningens förslag till beslut vid Hemnet Group AB (publ):s årsstämma 
den 27 april 2023 

Valberedningen för Hemnet Group AB (publ), som består av Henrik Persson (General Atlantic RR 
B.V.), Jonas Bergh (Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB), Andreas Haug (Vor Capital LLP) och 
Jonathan Schönbäck (Odin Funds), vilka tillsammans representerar cirka 24,69 procent av rösterna 
för samtliga aktier i Hemnet Group AB (publ), samt Chris Caulkin (styrelsens ordförande) föreslår 
följande: 

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman 2023 
Till ordförande vid årsstämman 2023 föreslås Björn Kristiansson.  
 
Punkt 12 A - Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår till sju och att inga 
styrelsesuppleanter ska utses.  
 
Punkt 12 B - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga 
revisorssuppleanter utses. 

Punkt 13 A – Fastställande av arvode till styrelse  
Till styrelsen föreslås följande arvoden: 
 
Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 360 000 kronor per år. 
 
Ersättning till styrelseordföranden ska utgå med 875 000 kronor per år. 
 
Ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 80 000 kronor per år och 155 000 kronor 
per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande. 
 
Ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå 
med 80 000 kronor per år.  
 
Punkt 13 B – Fastställande av arvode till revisor  
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning. 
 
Punkt 14 - Val av styrelseledamöter  
För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter: 
 
Anders Nilsson (nyval)  
Pierre Siri (omval) 
Anders Edmark (omval) 
Håkan Hellström (omval) 
Tracey Fellows (omval) 
Nick McKittrick (omval) 
Maria Redin (omval)   
 
 



 

 

 

 

Anders Nilsson har mångårig erfarenhet från exekutiva och ledande roller inom svenska 
konsumentnära, teknologidrivna och publika bolag. Anders Nilsson var senast VD för Com Hem AB 
och därefter för Tele2 AB, i samband med att de båda bolagen slogs samman, mellan åren 2014 och 
2020. Anders är oberoende i relation till Hemnet och dess ledning såväl som i relation till dess 
större aktieägare. 
 
Styrelseledamoten Chris Caulkin har tackat nej till omval. 
 
Punkt 15 - Val av styrelseordförande   
Det föreslås att Anders Nilsson väljs till styrelseordförande. 
 
Punkt 16 - Val av revisor   
Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har 
Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Anna Svanberg kvarstår som 
huvudansvarig revisor. 
 
Övrigt 
Information om samtliga styrelseledamöter, bedömning om varje styrelseledamots oberoende, 
valberedningens motiverade yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets 
hemsida, www.hemnetgroup.se, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär 
det till bolaget. 

___________________________________ 

Stockholm i mars 2023 

Hemnet Group AB (publ) 

Valberedningen 

 


