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Förändrad valberedning i Eastnine 
 
Efter att nyligen ha ökat aktieinnehavet i Eastnine är Arbona AB, till röstetalet, andra största 

aktieägare i Eastnine och har därför valt att utse sin representant Martin Zetterström till 

valberedningen inför Eastnines årsstämma 2021. Valberedningen består vidare av Magnus 
Lekander, ordförande i valberedningen och representant för East Capital, Mathias Svensson som 

representant för Keel Capital och Liselotte Hjorth i egenskap av styrelseordförande i Eastnine.  
 

Enligt av årsstämman 2017 fastslagen utformning för valberedningen ska förändring, som inträffar 
tidigare än tre månader före årsstämman, gällande de tre största aktieägare reflekteras i 

valberedningens sammansättning.  
 
Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag avseende val av styrelse, 

stämmoordförande, styrelseordförande och revisor. Valberedningen har också att föreslå arvoden till 
medlemmar av styrelse, styrelseutskott och till revisor inför årsstämman 2021. 
 

Eastnines årsstämma hålls den 5 maj 2021 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på 

årsstämman ska lämna sådant förslag till styrelsens ordförande i god tid före offentliggörandet av 

kallelsen till stämman som beräknas ske i mars/april 2021.  

 
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är välkomna att skicka e-

post till info@eastnine.com, eller brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm. 

 
För mer information kontakta: 

Magnus Lekander, valberedningens ordförande, 08-505 885 44 

Besök www.eastnine.com 

 

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 357 MEUR och ett långsiktigt substansvärde 

om 272 MEUR per 30 september 2020. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer 

kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den 

ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska 

huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate. 


