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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG AVSEENDE PUNKTERNA 9-11 I KALLELSEN TILL STÄMMAN 

 

 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen samt val 
av styrelse enligt följande. 

Punkt 9 – Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter för tiden till och med nästa årsstämma. 

Punkt 10 – Beslut om arvode till styrelsen 

Arvode till styrelsen, för tiden till och med nästa årsstämma, föreslås utgå med sammanlagt 386 400 kronor (motsvarande åtta 
prisbasbelopp om 48 300 kronor), att fördelas så att till styrelsens ordförande utgår arvode om 144 900 kronor (motsvarande tre 
prisbasbelopp) och till var och en av de övriga ledamöterna utgår arvode om 48 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp).  

Punkt 11 – Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

Till styrelseledamöter föreslås omval av Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, Peter Kollberg, Adéle Robberstad och Mikael 
Dugge Engström samt nyval av Mikael Mossvall. Till styrelseordförande föreslås omval av Carl Klingberg. 

Mikael är född 1979 och är VD för Gotlands Bryggeri AB samt styrelseledamot i Gotlands Förenade Besöksnäring och  
Sustainable Speis. Mikael har tidigare varit försäljningschef på Mackmyra. Mikael har studerat vid Sälj & Marknadshögskolan, 
Umeå Universitet och Mercuri International. 
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För mer information, vänligen kontakta:  
Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se 
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se 
 

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/ 

 
Om Mackmyra. Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala 
råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda 
whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.  
 
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.  
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se. 
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