
 

 

Om Transtema Group AB (publ) 
Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt 
tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandhåller 
också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997.  
 Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2020 var 1 405 Mkr (1 497). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. 
Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med tickern TRANS.  

 Valberedning utsedd i Transtema Group 
AB (publ) inför årsstämman 2022 

 
Valberedningen i Transtema Group AB (publ) (”Transtema”) har utsetts i enlighet med 
riktlinjerna antagna på årsstämman den 6 maj 2021.  

 

I valberedningen ingår: 

− Per Mellberg, utsedd av Törnäs Invest AB (bolag ägt till 100% av Magnus Johansson) 

− Göran Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding (bolag ägt till 100% av Göran Nordlund) 

− Carl Schneider, utsedd av Jonas Nordlund 

− Per August  Bendt, utsedd av sig själv 

Valberedningen har utsett Per Mellberg till sin ordförande. 

Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 47% av rösterna och kapitalet i 
Transtema. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt 
på Transtemas hemsida, www.transtema.com. 

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 bereda och framlägga förslag avseende val 
av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete, val 
och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt, i förekommande fall, ändringar i 
instruktionen för valberedningen. 

Årsstämman i Transtema kommer att hållas den 5 maj 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag 
till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@transtema.com, eller via brev till 
adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Göteborg senast den 31 januari 
2022.  

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2022 ska inkomma med sådant förslag 
till styrelsen via e-post till anmalan@transtema.com eller via brev till adress: Transtema Group AB 
(publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, senast den 15 mars 2022 för att förslaget ska kunna tas 
in i kallelsen till årsstämman 2022. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Göran Nordlund, styrelsens ordförande, goran.nordlund@4c.se 

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2021 kl.08,30 CET. 
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