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Förslag till ny styrelse vid årsstämma 20 maj 2021 
Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna i Acroud, lämnar 
härmed förslag till styrelsearvoden (punkt 11) samt val till styrelse (punkt 12 och 13) inför 
årsstämma den 20 maj 2021. 

Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna i Acroud 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 
Revisionsutskottet skall utgå arvode om 20 000 kr (punkt 11). 

Aktieägare representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna i Acroud föreslår vidare 
omval av styrelseledamöterna, Henrik Kvick, Peter Åström samt Kim Mikkelsen (punkt 13). Vidare 
föreslås att Maria Andersson Grimaldi och Jonas Strömberg nyväljs till styrelseledamöter. Det 
föreslås att Henrik Kvick omväljs till styrelseordförande. 

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning 
Vid en samlad bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har aktieägare 
representerande cirka 58 procent av aktierna och rösterna funnit att föreslaget om ny styrelse i 
Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Henrik Kvick samt Kim Mikkelsen 
kan anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna 
ledamöterna kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större 
aktieägare. 

 

Ytterligare information om de styrelseledamöter som nyväljs 

Maria Andersson Grimaldi 
Födelseår: 1968 
Nationalitet: Svensk 
Aktieinnehav i Bolaget (direkt och indirekt): - 

Utbildning och bakgrund 
Diplomerad Varumärke och Marknadsekonom 

Maria är investerare tillika direktör för nya affärer, förvärv och skalbara teknologier på Bublar 
Group (publ) (ledande noterat bolag inom visualisering och XR-teknologi). 

Maria har omfattande erfarenhet av att driva och bygga snabbväxande entreprenörsbolag i 
tillväxtfas. Hon är styrelseordförande i Fall Damage Studio AB och styrelseledamot i bland annat 
M.O.B.A. Network AB (publ), e-sportplattformen Esportal och Shortcut Media Group. Maria var 
tidigare koncern VD för Bublar Group (2019-2020) samt för Dataspelsbranschen (2002-2012) 
med ett omfattande arbete för självreglering, hållbarhetsfrågor och marknadsdata. Vidare satt 



Maria i styrelsen för europeiska Interactive Software Federation Europe (2003-2012). Maria är 
även nationell jurymedlem för världens största entreprenörstävling – Entrepreneur of the Year. 

Pågående styrelseuppdrag 
Fall Damage Studio AB 
M.O.B.A. Network AB (publ) 
Esportal 
Shortcut Media Group 

 

Jonas Strömberg 
Födelseår: 1981 
Nationalitet: Svensk 
Aktieinnehav i Bolaget (direkt och indirekt): 1,700,000 aktier indirekt via Erik Selin Aktiehandel AB, 
58,000 aktier privat 

Utbildning och bakgrund 
Fil.mag. i Företagsekonomi och Fil.kand. i Nationalekonomi 

Jonas jobbar för närvarande som Investment Manager vid Erik Selin Fastigheter AB och har under 
sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans. Tidigare har Jonas 
arbetat som Chief Sales vid Nordea Markets – Equity Finance (2014-2019), Funding Manager vid 
Riksgälden – Skuldförvaltningen (2012-2014), Institutional Sales vid Erik Penser Bank (2011) samt 
som Institutional Sales Trading & Execution vid HQ Bank Investment Bank AB (2007-2010). 

Pågående styrelseuppdrag 

Styrelseledamot i Dignisia 

Styrelseledamot i Carlsson & Norén Asset Management 


