
Valberedningens förslag till extra bolagsstämma 18 november
2019
Inför extrastämman den 18 november, där Ecorub ska besluta om nytt ägardirektiv och välja in en ny extern styrelseledamot, valde
valberedningen att gå ut med en öppen rekryteringsannons via Styrelseakademien och LinkedIn. Gensvaret blev oväntat stort men
framförallt var det en historiskt hög andel kvinnor som sökte uppdraget.

Valberedningen i EcoRub utgörs av Suzanne Sandler, Åke Paulsson och Mats Allanson. De hade i uppdrag att på kort tid hitta en ersättare för
styrelseledamoten Tony Rönnqvist som avgick i slutet av sommaren. Ansökningstiden var kort, men intresset var desto större.

- Jag är förvånad över hur många ansökningar vi fick in – det var över femtio, säger Suzanne Sandler tidigare vd på Styrelseakademien och
som har erfarenhet av hundratals annonseringar i nätverket.

- Det brukar inte bli alls lika många till bolag som har säten långt från storstadsregionerna. Men framförallt är det så otroligt roligt att mer än 40
procent av sökanden var kvinnor! Det känner jag inte till att det hänt tidigare, säger Suzanne Sandler.

- Styrelseprofilen som söktes hade inslag av HR och det är säkert en anledning till att antalet kvinnor som sökte var fler än vanligt men faktum
är att många kvinnliga sökanden hade inte en HR-profil men sökte ändå. Det tyder på att bolaget i sig lockade och det känns ju jättebra. Vi har
fått ett väldigt fint genomslag men även bra marknadsföring av bolaget tack vare att vi publicerade rekryteringsannonsen både i sociala
medier och hos Styrelseakademien. Vi prickade verkligen rätt målgrupp, fortsätter Mats Allanson styrelseordförande i Ecorub AB.

- Svaren på rekryteringsannonsen visar också att många är intresserade specifikt av cleantechbolag för de vill engagera sig i hållbara
verksamheter som kan bidra till en positiv klimatomställning, säger Suzanne Sandler.

De svar som vi fått in har samlats i en pool inför kommande årsstämmor, påpekar Suzanne.

Stämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid bolagsstämman välja Pär Dunder.

Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) personer och inga suppleanter.

Inval av styrelseledamot samt fastställande av arvode
Valberedningen föreslår nyval av Susanne Stenmark bosatt i Umeå som ersättare för styrelseledamoten Tony Rönnqvist som avgick i slutet av
sommaren. Susanne väljs för tiden fram till nästa ordinarie stämma (årsstämman).

Susanne Stenmark har en lång bakgrund inom Ragn-Sells med koncernövergripande uppdrag inom Group Function Portfolio & Pricing, Group
Function Operations, R&D Committè samt medlem i Positionskommittén. Susanne har fått god kännedom om EcoRub från sin roll i
ledningsgruppen för Ragn-Sells Recycling AB där hon bland annat var engagerad i att ta fram ett cirkulärt tankesätt med perspektivet att vara
en möjlig materialförsörjare i en cirkulär värdekedja. Susanne kommer även att kunna bidra till Bolagets utveckling av organisationen och dess
processer då hon varit ansvarig för Ragn-Sells Recycling AB så som processägare för samtliga av dotterbolagets processer. Valberedningen
är övertygad om att Susanne kommer att stärka styrelsen på flera områden där Bolaget har spännande tillväxtutmaningar framöver. Idag är
Susanne engagerad som verksamhetskonsult och interims chef via eget bolag.

Valberedningen föreslår att Susanne Stenmark erhåller samma styrelsearvode 30 000 SEK per år som övriga externa ledamöter i styrelsen.
Styrelsearvodet betalas ut som lön
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EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material.
Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på
väg mot en global cirkulär ekonomi.


