Komplettering av kallelsen till årsstämma i PostNord AB (publ), att
hållas den 26 april 2018, kl. 14.00, på PostNords huvudkontor

Kallelse till årsstämman 2018, som publicerades den 28 mars 2018, får härmed kompletteras enligt följande:

Punkt 13-16 – Redogörelse för aktieägarnas förslag till beslut om arvoden,
antal styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelseordförande mm
Arvoden
Arvode till styrelsen föreslås utgå per år enligt följande:
Styrelsens ordförande:
Styrelseledamot:

670 000 kronor
290 000 kronor

Arvode föreslås utgå per år till arbetstagarrepresentanter och suppleanter
som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp
(45 500 kronor).
Kommittéarvodering föreslås utgå per år enligt följande:
Revisionskommitténs ordförande:
Revisionskommittéledamot:

70 000 kronor
55 000 kronor

Ersättningskommitténs ordförande:
Ersättningskommittéledamot:

37 500 kronor
25 000 kronor
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Arvode föreslås inte utgå till styrelse- eller kommittéledamot som är anställd
i det svenska Regeringskansliet.
Antal styrelseledamöter
Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) utan
suppleanter, varav fyra (4) nomineras av den svenska staten och fyra (4)
nomineras av den danska staten.
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Styrelseledamöter och styrelseordförande
Det föreslås omval av Måns Carlson, Christian Ellegaard, Peder Lundquist,
Jens Moberg och Anitra Steen.
Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jesper Lok har avböjt omval.
Som nya styrelseledamöter föreslås Sonat Burman Olsson, Ulrica Messing
och Charlotte Strand.
Sonat Burman Olsson är född 1958. Hon är civilekonom och har en Executive
MBA från Uppsala universitet samt har utbildningar i Strategic Retail Management från Oxford University och Harvard Business School. Hon är styrelseledamot i iZettle AB, Lindab International AB och är nominerad som styrelseledamot i Lantmännen. Hon var tidigare bland annat koncernchef och VD för
COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global
Marketing Strategies & Initiatives Electrolux Group. Hon har också bland annat varit styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot
i Svensk Handel och Tredje AP fonden.
Ulrica Messing är född 1968. Hon arbetar som konsult inom Prime Weber
Shandwick och var tidigare riksdagsledamot och statsråd i Näringsdepartementet (Infrastrukturminister), i Kulturdepartementet (med ansvar för integrations- och ungdomsfrågor) och i Arbetsmarknadsdepartementet (Arbetsrätts- och jämställdhetsminister). Hon är styrelseordförande i Astrid Lindgrens Värld, Göteborgs Hamn samt ALMI Invest Småland & Öarna AB och
styrelseledamot i bland annat Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wallenstam.
Charlotte Strand är född 1961. Hon har en MSc i ekonomi från Aarhus Universitet och ett antal managementutbildningar från bland annat IMD och INSEAD. Hon är styrelseledamot i Per Aarsleff A/S och Flügger A/S och var under perioden 2006-2017, efter ett antal olika befattningar inom DONG Energy, CFO för verksamhetsområdena Oil&Gas och WindPower på DONG Energy
(nu Ørsted).
Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jens Moberg.
___________
Solna, den 20 april 2018

