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STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT 

6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. 

7. Val av nya styrelseledamöter 

Större aktieägare föreslår att Cecilia Marlow och Sarah Kauss ska väljas till nya styrelseledamöter för 
tiden intill nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med större aktieägares förslag kommer 
styrelsen att bestå av Alexander Hars (ordförande), Nathalie du Preez, Jakob Tolleryd, Martin 
Blomqvist, Max Carlsén, Cecilia Marlow och Sarah Kauss. 

Cecilia Marlow (född 1960) är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Cecilia Marlow 
är styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ) och NCS Colour Holding AB samt styrelseledamot 
i Karl Fazer Oy, Bokusgruppen AB (publ), Spendrups bryggeriaktiebolag, AR Packaging AB och Kivra AB. 
Cecilia Marlow har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Svenska Spel, Clas Ohlson och Nordea Funds 
samt har erfarenhet från flertalet VD positioner inom detaljhandel, exempelvis Kronans Apotek och 
Internationella Engelska Skolan. Cecilia Marlow innehar inga aktier i Bolaget och är oberoende i 
förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. 

Sarah Kauss (född 1975) tog sin MBA från Harvard Business School och sin Bachelor i affärer och 
redovisning från University of Colorado i Boulder. Sarah Kauss är grundaren av S’well, som tillverkar 
återanvändbara produkter för detaljhandeln och grossistmarknaden och fungerade som dess 
verkställande direktör från 2010 till februari 2020. Hon är för närvarande ordförande. Innan hon 
grundade S’well var Sarah Kauss CPA på Ernst & Young. Sarah Kauss äger inga aktier i bolaget och är 
oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. 

Bolagets större aktieägare bedömer att Cecilia Marlow och Sarah Kauss har en kompetens och 
bakgrund som passar väl för Bolagets styrelsearbete och att valet av dessa ligger väl i linje med de 
diskussioner som förts mellan Bolagets större aktieägare kring kompetensutveckling och jämställdhet. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna 

Större aktieägare föreslår, under förutsättning av att nyval sker enligt punkt 7 ovan, att Cecilia Marlow 
och Sarah Kauss ska erhålla ett årligt styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå för 
styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till 
mandattidens längd fram till årsstämman 2022. 

Större aktieägare föreslår vidare, för det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott 
respektive ersättningsutskott, att arvode för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kr till 
revisionsutskottets ordförande, med 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som 
inte representerar en större aktieägare, med 45 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt med 
20 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större 
aktieägare. 
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MAJOR SHAREHOLDER'S PROPOSAL FOR A RESOLUTION 

6. Determination of the number of board members 

Major shareholders propose that the Board of Directors should consist of seven members. 

7. Election of new board members 

Major shareholders propose that Cecilia Marlow and Sarah Kauss be elected as new board members 
for the period until the next Annual General Meeting. If the Meeting resolves in accordance with the 
major shareholders' proposal, the Board of Directors will consist of Alexander Hars (Chairman), 
Nathalie du Preez, Jakob Tolleryd, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Cecilia Marlow and Sarah Kauss. 

Cecilia Marlow (born 1960) has a degree in business administration from the Stockholm School of 
Economics. Cecilia Marlow is Chairman of the Board of Directors of Wästbygg Gruppen AB (publ) and 
NCS Color Holding AB and a board member of Karl Fazer Oy, Bokusgruppen AB (publ), Spendrups 
bryggeriaktiebolag, AR Packaging AB and Kivra AB. Cecilia Marlow has previously been a board member 
of e.g. Svenska Spel, Clas Ohlson and Nordea Funds and has experience from several CEO positions in 
retail, for example Kronans Apotek and Internationella Engelska Skolan. Cecilia Marlow holds no shares 
in the Company and is independent in relation to the Company and its management as well as to the 
Company's major shareholders. 

Sarah Kauss (born 1975) received her MBA from Harvard Business School and her BS in business and 
accounting from the University of Colorado at Boulder. Sarah Kauss is the founder of S’well, which 
manufactures reusable products for the retail and wholesale market and served as its Chief Executive 
Officer from 2010 to February 2020. She currently serves as Chairwoman. Prior to founding S’well, 
Sarah Kauss was a CPA at Ernst & Young. Sarah Kauss holds no shares in the Company and is 
independent in relation to the Company and its management as well as to the Company's major 
shareholders. 

The Company's major shareholders assess that Cecilia Marlow and Sarah Kauss have competence and 
backgrounds that are well suited for the work of the Company's Board of Directors and that the 
election of Cecilia Marlow and Sarah Kauss is well in line with the discussions held between the 
Company's major shareholders regarding competence development and gender equality. 

8. Resolution of fees for the board of directors 

Major shareholders propose, subject to new elections in accordance with item 7 above, that Cecilia 
Marlow and Sarah Kauss shall receive a yearly board fee in accordance with the fee level for board 
members resolved by the 2021 Annual General Meeting, proportional to the length of their term until 
the 2022 Annual General Meeting. 

Major shareholders further propose, in the event that the Board decides to establish an Audit 
Committee and/or Remuneration Committee, that a fee for committee work shall be paid in the 
amount of SEK 75,000 to the chairman of the Audit Committee, in the amount of SEK 30,000 to each 
of the other members of the Audit Committee not representing a major shareholder, in the amount 
of SEK 45,000 to the chairman of the Remuneration Committee and in the amount of SEK 20,000 to 
each of the other members of the Remuneration Committee not representing a major shareholder. 

 


