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Pressmeddelande 2015-10-23 

Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ) 

Valberedningens ledamöter inför Evolutions årsstämma 2016 har nu utsetts. 

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen bestå av fyra ledamöter och utgöras av en 

representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets 

styrelseordförande. 

Valberedningen har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti. Ian Livingstone, representerande 

Richard Livingstone, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Fredrik Österberg, 

FROS Ventures AB, samt Jens von Bahr, JOVB Investment AB. Joel Citron, styrelseordförande för 

Evolution, ingår också i valberedningen. 

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, 

styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och 

revisorsarvoden samt ordförande på stämma. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman 

avseende process för inrättande av nästa års valberedning.  

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Stockholm den 28 april 

2016, och på bolagets webbplats.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta per e-post till 

nominationcommittee@evolutiongaming.com.  

För ytterligare information, kontakta: 

Adrian Westman, IR Manager  

+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com 

Informationen är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 

8.00 (CET). 
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