
 

 

Nomineringskommitténs redogörelse och förslag  

I enlighet med beslut på årsstämman 2021 i Nordic Level Group AB (publ) (”Bolaget”) utsåg 
representanter för bolagets vid utgången av det tredje kvartalet fyra största ägarkonstellationer Samir 
Taha att fungera som nomineringskommitté inför årsstämman 2022. Nomineringskommittén har fört 
dialog med de stora ägarna i Bolaget och inhämtande deras synpunkter rörande nomineringsfrågor.  

Förutom kontakter med styrelseordföranden i detta specifika ärende har nomineringskommitténs, 
under vederbörligt iakttagande av gällande insiderregler, haft dialog kring bolagets utveckling med 
respektive ägarkrets. Nomineringskommittén har därutöver fört dialog i olika aktuella frågor med 
aktieägare även utanför den största ägarkretsen. 

Som redogjorts vid Bolagets årsstämma den 20 maj 2022 har Bolaget till Länsstyrelsen skickat in 
ansökningar om godkännande av styrelseledamot hos bevakningsföretag beträffande Jörgen 
Lundgren, Peter Borsos och Samir Taha. Länsstyrelsen har godkänt samtliga tre föreslagna ledamöters 
ansökningar. 

Mot ovan beskriven bakgrund presenteras nedan nomineringskommitténs förslag. 

a. Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse: 

För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.  

b. Val av styrelseledamöter  

Nomineringskommittén föreslår följande nya styrelseledamöter: 

1. Jörgen Lundgren (ordförande) 
2. Peter Borsos 
3. Samir Taha 

Presentation av föreslagna styrelseledamöter i Nomineringskommitténs förslag 

Jörgen Lundgren, Född 1967, nyval 

Verkställande direktör i Annehem Fastigheter AB, sedan 2020. Tidigare VD Fastighets 
AB Norrporten, VD Solnaberg Property AB och ledande befattningar inom 
Danskebank och Nordea. 

Utbildning: Civilekonom 

Övriga uppdrag: Ordförande Hedern Fastigheter AB. 

 

 



 

 

Peter Borsos, Född 1969, nyval  

Verksam som rådgivare och investerare. Tidigare bl a kommunikationsdirektör för Telia 
och kommunikationsdirektör för Swedbank samt vice VD för Ålandsbanken. 

Utbildning: Ekonomie Magister Nationalekonomi (Örebro Universitet, Freie Universität Berlin 
och University of Massachusetts) 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Awardit AB och Buddy Company. 

Samir Taha, Född 1970, nyval 

Grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. 
Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare 
av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl a som VD för en reklambyrå. 

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet samt diplomerad 
varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, 
Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, 
AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings 
AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag och 
House of friends AB (publ). 

Nomineringskommittén har blivit informerade om att följande personer önskar avträda som 
ledamöter: 

Gerth Svensson, född 1966, invald 2015 

Ulf Engerby, född 1959, invald 2015 

c. Förslag till styrelseordförande 

Nomineringskommittén föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, Jörgen Lundgren att vara styrelsens 
ordförande. 

d. Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma 2023 och eventuella extra stämmor 

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd 
person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets 
tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person 
denne utsett, ledning ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i 
valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / 
nomineringskommittén ska inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag 
till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut. 



 

 

  
a) stämmoordförande 
b) antal styrelseledamöter och suppleanter 
c) val av styrelseordförande 
d) val av styrelseledamöter och suppleanter 
e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter 
f) arvoden till revisorerna 
g) i förekommande fall förslag till val av revisorer 

 
 

Stockholm den 22 juni 2022 

 

Samir Taha 


