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Förslag till ny styrelse vid årsstämman 25 juni 2020
Net Gaming Europe's huvudägare Trottholmen AB lämnar härmed förslag till styrelsearvoden
(punkt 11) samt val till styrelse (punkt 12 och 13) inför årsstämman den 25 juni 2020.
Trottholmen AB föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter (punkt 12) samt att
styrelsearvode skall utgå med 160 000 kr till respektive ledamot som inte är anställd i Bolaget. Till
ordförande i Ersättnings- eller Revisionsutskott skall utgå arvode om 40 000 kr. Till ledamot som ingår
i Ersättnings- eller Revisionsutskott skall utgå arvode om 20 000 kr (punkt 11).
Trottholmen AB föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Jonas Bertilsson, Henrik Kvick samt
Peter Åström samt Fredrik Rüdén (punkt 13). Vidare föreslås att Kim Mikkelsen nyväljs till
styrelseledamot. Det föreslås att Henrik Kvick omväljs till styrelseordförande.
Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har Trottholmen funnit att
förslaget om ny styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.Henrik Kvick
samt Kim Mikkelsen kan anses vara i beroende till bolagets större aktieägare i Bolaget. De övriga
föreslagna ledamöterna kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagets företagsledning
och till större aktieägare.
Ytterligare information om de styrelseledamöter som nyväljs
Kim Mikkelsen
Födelseår: 1968
Nationalitet: Dansk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive fysisk och juridisk person: 10,863,931 aktier
Utbildning och bakgrund
HD Finance- CPH Business School 1991-1994.
Kim är CIO samt majoritetsägare i Strategic Investments (noterat på danska börsen). Strategic
Investments är näst största ägare i Net Gaming Europe med 10,863,931 aktier per 31 mars 2020.
Kim har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans ibland
annat följande bolag Bikuben Bank (1989-1994), Swiss Bank samt Greenwich Capital i London
(1994-1999), SEB (1999-2002), majoritetsägare i Nordic Asset Management (2003-2009), Strategic
Capital/Investments (sedan 2009)
Pågående styrelseuppdrag
Storm Real Estate – Oslo Børsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017
Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001
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Om Net Gaming
Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i
syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst
speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala
speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta.
Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA
Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399
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