
 
 

1 (1) 
 

Punkt 2 och 9-11: Aktieägares förslag till beslut inför årsstämman 2022  
Aktieägare representerande cirka 29,00 procent av det totala röstetalet i Twiik AB föreslår att 

årsstämman i Twiik AB beslutar följande: 

- att Mårten Öbrink eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar väljs till 

ordförande för stämman. 

- att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan 

styrelsesuppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en. 

- att arvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 3 prisbasbelopp 

motsvarande 144 900 kronor till styrelseordföranden och med 1 prisbasbelopp motsvarande 

48 300 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är 
anställda i bolaget. Den föreslagna sammansättningen med fem styrelseledamöter innebär 

att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 338 100 kronor. 

Dessutom föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

- omval av styrelseledamöterna Karl Eklöf, Magnus Wide, Mårten Öbrink och Peter Laurits 

samt nyval av Lotta Askerlund, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa 

årsstämma. Vidare föreslås omval av Mårten Öbrink som ordförande i styrelsen. 

Lotta Askerlund, född 1973, har en Bachelor of Science in Business and Management från 

University of Phoenix och är verksam som Vice President HR på YouCruit AB där hon även 
sitter i styrelsen sedan 2021. Lotta har över 20 års erfarenhet inom HR varav 8 år som 

Global HR Director på börsnoterade BIMobject AB där hon fram till 2021 hade en drivande 

roll som HR-chef med stort fokus på rekrytering av personal globalt, uppbyggnad av 

organisationen samt expansion på nya marknader. Lotta Askerlund är oberoende av bolaget, 

bolagsledningen och större aktieägare. Hon innehar inga aktier i Twiik.  

Dessutom föreslås att registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB väljs till revisor för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att om årsstämman bifaller 

förslaget kommer auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren att utses till huvudansvarig revisor.  
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