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Vissa större aktieägares kompletterande förslag rörande fastställande av antalet 
styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, 
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt val av styrelse, ordförande i styrelsen 
och revisor 
 
Med komplettering av de förslag som finns angivna i kallelsen till årsstämma i JonDeTech 
Sensors AB som publicerades den 28 april 2020, föreslår härmed O&G Innovation AB, org.nr. 
559006-7483, och Mikael Lindeberg, vilka tillsammans äger cirka 35 procent av kapital och röster 
i JonDeTech Sensors AB, följande inför årsstämma den 26 maj 2020:  
 
Punkt 11 och 13 i kallelsen: Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt 
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av styrelse, ordförande i styrelsen och revisor 
 
Föreslås att styrelsen ska utgöras av fem ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan 
suppleanter, samt att till revisor ska utses ett auktoriserat revisionsbolag. Vidare föreslås omval 
av styrelseledamöterna Bengt Lindblad, Johan Lodenius och Magnus Eneström, samt till nyval 
Katarina Bonde och Dave Wu. Katarina Bonde föreslås väljas till styrelsens ordförande. Samtliga 
ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Mikael Lindeberg och 
Michael Olsson har avböjt omval men kommer att kvarstå i sina operativa roller. 
 
För beskrivning av föreslagna styrelseledamöter hänvisas till bolagets webbplats. 
 
Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Per Andersson som huvudansvarig 
revisor. 
 
Punkt 12 i kallelsen: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
 
Föreslås att arvode till styrelseordförande Katarina Bonde ska utgå med 270 000 kronor per år. 
Noteras, enligt vad som framgår av kallelsen till årsstämma i JonDeTech Sensors AB som 
publicerades den 28 april 2020, att arvode till var och en av styrelseledamöterna, med undantag 
för styrelseordföranden, ska utgå med 150 000 kronor per år och att revisorsarvode föreslås 
utgå enligt löpande räkning. 
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