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Pressmeddelande 2022-02-22 

Beslut vid extra bolagsstämma i Nobina 
Vid en extra bolagsstämma i Nobina AB (publ) i dag den 22 februari 2022 valdes 
nya styrelseledamöter samt beslutades att bolagets ersättningsriktlinjer och 
valberedningsinstruktion inte längre ska tillämpas. 

Den extra bolagsstämman valde Robert Gregor (ordförande), Markus Geisselmann, Wil 
Jones och Magnus Rosén till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa 
årsstämma samt beslutade att entlediga Johan Bygge, Liselott Kilaas, Graham Oldroyd, 
Bertil Persson och Malin Frenning från sina uppdrag som styrelseledamöter. 
Den extra bolagsstämman beslutade även att de riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020 samt att de principer för utseende 
av valberedning och instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman 2021 inte 
längre ska tillämpas eftersom aktierna i Nobina har avnoterats från Nasdaq Stockholm. 
Den extra bolagsstämman hölls på begäran av OffertoRide Bidco AB (tidigare Goldcup 
29086 AB), som efter att man förklarat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i 
Nobina ovillkorat kontrollerar cirka 95,9 procent av samtliga aktier och röster i Nobina 
(exklusive de egna aktier som Nobina innehar). 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Gelinder, finans- & IR-chef 
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020/2021 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena 
Samtrans, Göteborgs Buss, Telepass respektive Ørslev.  

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com   
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