
Valberedning utsedd inför årsstämman
2022 i XMReality (publ.)
Enligt beslut från XMRealitys årsstämma skall valberedningen utgöras av representanter från
de tre största aktieägarna per 30 september 2021 samt av styrelsens ordförande.

Inför årsstämman 2022 består valberedningen av:

• Kent Söderström, representerar Investment AB Spiltan
• Lars Svensson, representerar Rambas AB
• Johan Eriksson, representerar Adrigo Small & Midcap L/S
• Björn Persson, styrelsens ordförande

Kent Söderström har utsetts till valberedningens ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:

• Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
• Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
• Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter

samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
• I förekommande fall val av revisor
• Arvode till revisor
• Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen

Den som önskar lämna förslag till XMRealitys valberedning kan göra detta via e-post till
valberedningens ordförande på adress kent@spiltan.se. Sista datum för inkommande förslag
är 1 februari 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner(s) försorg, för offentliggörande
måndagen den 1 november, 2021 kl. 11:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Persson, styrelseordförande XMReality
Tel: +46 702 074 125
E-mail: bjorn.persson@xmreality.com

Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så
kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på
distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller
förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel,
Heineken och Saab är några av de mer än 90 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information,
besök: www.xmreality.com 
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XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se 
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