
 

 

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i 
Bambuser AB den 27 april 2023 

 
Inför årsstämman 2023 består valberedningen av Tomas Meerits (representerar Vitruvian Partners 

(Pyramid Holdco S.A.R.L)), Frank Larsson (representerar Handelsbanken Fonder AB), Jørgen Madsen 

Lindemann (representerar Brightfolk A/S) och Joel Citron (representerar sig själv och TAH Core 

Master Fund). Tomas Meerits är valberedningens ordförande. Valberedningen har lämnat följande 

förslag till beslut.   

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 
Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande 

vid stämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 8) 
Styrelsen består för närvarande av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen 

föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie 

ledamöter utan suppleanter. 

Bolaget har förnärvarande ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår att 

bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.  

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9) 
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 750 000 kronor att fördelas på 

följande sätt: 250 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Jørgen Madsen Lindemann, Sonia 

Gardner och Iris Epple-Righi.  

För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 

kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå 

med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.  

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  
 
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 10) 
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja 

styrelseledamöterna Joel Citron, Carl Kinell, Sonia Gardner, Jørgen Madsen Lindemann, Niclas Lindlöf 

och Mark Lotke samt besluta om nyval av Iris Epple-Reghi. Mikael Ahlström har avböjt omval.  

Valberedningen föreslår omval av Joel Citron som styrelsens ordförande.  

Kort presentation av föreslagna styrelseledamöter 

Iris Epple-Righi 

Iris Epple-Righi (född 1965) inledde sin yrkeskarriär på varuhuset E. Breuninger GmbH & Co. där hon 

arbetade från 1989 till 2003, först som management trainee, sedan som inköpare och under många 

år som Chief Merchandise Officer och medlem av ledningsgruppen. Därefter arbetade Iris i 13 år för 

PVH-koncernen, som äger varumärken som Calvin Klein och Tommy Hilfiger. Hon anslöt sig till 

koncernen 2003 som SVP Retail på Tommy Hilfiger, där hon var ansvarig för hela 

detaljhandelssektorn (både online och offline). Från och med 2010 tog Iris över hela ansvaret för 

produkt- och leveranskedjan. Från 2013 till 2016 var Iris ansvarig för Calvin Kleins europeiska 

verksamhet som ordförande för Calvin Klein Europe. År 2016 gick Iris till Escada som VD fram till den 

framgångsrika försäljningen av företaget i november 2019, och sedan dess är hon oberoende 

styrelseledamot och rådgivare. Iris är styrelseledamot i Hugo Boss, Sennheiser och Global-e. Iris har 



 

 

en examen i företagsekonomi, med inriktning på marknadsföring och skatt, från universitetet i 

Tübingen. Iris är oberoende i förhållande till företaget, dess ledning och dess större aktieägare. Iris 

innehar inga aktier i Bolaget.   

För presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till bolagets hemsida 

ir.bambuser.com.  

Val av revisor (punkt 11) 
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB till bolagets revisor 

för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att, för de fall Mazars AB omväljs 

till revisor, auktoriserade revisorn Michael Olsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.   

Motiverat yttrande 
Valberedningen har haft ett protokollfört möte. 

Valberedningen har i sina överväganden tagit utgångspunkt i att styrelsen, med hänsyn till bolagets 

verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning, 

präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En 

jämn könsfördelning har eftersträvats.  

Valberedningen har bedömt att styrelsearbetet har fungerat väl och att styrelseledamöterna 

kompletterar varandra. I sitt förslag avseende styrelsen har valberedningen fäst särskild vikt 

avseende de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna 

sitt uppdrag i bolagets styrelse den tid och engagemang som krävs. Valberedningen har fört en 

diskussion avseende styrelsen arbetssätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och 

synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna 

styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en 

ändamålsenlig sammansättning. 

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och frågan om styrelseledamöternas 

oberoende har diskuterats. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har 

valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på 

oberoende som uppställs i Koden. 

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, 

tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden. 

 

_____________________ 
 

Stockholm i mars 2023 

Bambuser AB 

Valberedningen 

 


