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Valberedningens fullständiga förslag inför 
årsstämma den 29 juni 2021 i Gaming Corps AB 
AVSER PUNKTERNA 1 SAMT 8-11 I DEN FÖRESLAGNA DAGORDNINGEN 

 
I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 om instruktion för valberedningen har en valberedning 
sammankallats av styrelseordföranden Claes Tellman (i egenskap av sammankallande för valberedningen), 
för att förbereda förslagen inför Gaming Corps AB, org.nr 556964-2969, ("Bolaget") årsstämma 2021. 

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestod av Thomas Hedlund utsedd av Findolon AB, Daniel Redén, 
utsedd av Redén Trotting AB, och Östen Carlsson, samt styrelseordföranden Claes Tellman. Valberedningen 
valde Claes Tellman till sin ordförande. Valberedningens fyra ledamöter (förutom Claes Tellman som utsetts i 
egenskap av styrelseordförande) har tillsatts av aktieägare som vid slutet av augusti 2020 tillsammans 
företrädde mer än 21,81 procent av rösterna i bolaget. 

PUNKT 1: STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 

Valberedningen föreslår att jur. kand. Ian Gulam på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och 
protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar. 
 

PUNKTERNA 8-10: BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH 

REVISORER, FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISOR SAMT VAL 

AV STYRELSE OCH REVISOR 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare 
föreslår valberedningen att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. 
 
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp (47 600 SEK) till 
var och en av styrelseledamöterna och med ett och ett halvt prisbasbelopp (71 400 SEK) till styrelsens 
ordförande. Det föreslås vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Valberedningen föreslår omval av Claes Tellman, Daniel Redén, Bülent Balikci och Thomas Hedlund till 
styrelseledamöter. Det förslås vidare omval av Claes Tellman som styrelsens ordförande. Helin Yasar har 
meddelat att hon inte ställer upp för omval. 
 
Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har meddelat att 
den auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsätter som huvudansvarig. 
 
Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.gamingcorps.com 
och i kommande årsredovisningen för 2020. 
 

PUNKT 11: BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN 

Valberedningen för Bolaget föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för valberedningen: 
 
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter vilka representerar de 
röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. För det fall att styrelsens ordförande är en av de fyra 
största aktieägarna ska denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och nästkommande 
aktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till valberedningen. De tre till röstetalet största 
aktieägarna ska kontaktas på grundval av Bolagets förteckning, av Euroclear Sweden AB tillhandahållen, 
över registrerade aktieägare per den 31 augusti året innan årsstämman infaller. Styrelsens ordförande ska 
snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna till 



2 

 

 

 

valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till 
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i 
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största 
aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska 
offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. I det fall 
en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet 
därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället 
adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i sammansättning ska offentliggöras 
så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 
 
Arvode till valberedningens ledamöter ej ska utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade 
med utförandet av valberedningens uppdrag. 
 
Valberedningens uppgifter ska innefatta att inför bolagsstämma och, i förekommande fall, extra 
bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, 
styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, styrelsens 
sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer 
och revisorsarvoden. 
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