Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i
Vitec Software Group AB (publ)
Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att ha
oförändrad storlek och bestå av sju ledamöter.
Valberedningen föreslår att Nils-Eric Öquist, Crister Stjernfelt, Jan Friedman, Birgitta JohanssonHedberg och Olov Sandberg omväljs som ledamöter i styrelsen, samt att Anna Valtonen väljs som ny
ledamot. Carl-Erik Nyquist, som har varit styrelseledamot i bolaget sedan 1998, har avböjt omval.
Anna Valtonen är professor och rektor vid Designhögskolan i Umeå och har tidigare arbetat med
industridesign inom Nokia (1997-2009) och där senast som Head of Design Research & Foresight.
Anna är styrelseledamot i Kasthall Group AB och har ett flertal Internationella uppdrag, bland annat
som styrelseledamot i Aalto University Foundation, Finland och i Aarhus School of Architecture,
Danmark.
Vidare föreslås att Nils-Eric Öquist omväljs som styrelsens ordförande.
Styrelseordförande Nils-Eric Öquist har sammanställt en utvärdering av styrelsens arbete med hjälp
av ett frågeformulär till styrelsens medlemmar. Denna utvärdering visade bland annat att
ledamöternas engagemang har varit stort och att närvarofrekvensen varit hög. Valberedningen har
generellt kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.
Valberedningen bedömer också att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med
såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och
marknader. Den kompetens som Carl-Erik Nyquist besitter täcks in av andra styrelseledamöter.
Valberedningens förslag gällande nyval av Anna Valtonen baseras på en bedömning att Anna tillför
en för styrelsen och bolaget viktig kompetens och erfarenhet som inte idag täcks in av de nuvarande
ledamötena.
Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets
strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens
kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av
mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande
behov av förnyelse. Valberedningen gör bedömningen att den förslagna styrelsen med hänsyn till
bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig
sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.
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