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Förändring av förslag till valberedning
Stockholm, 2011-05-19 09:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Erik Fällström, ordförande i
Paradox Entertainments valberedning, har avböjt omval på grund av tidsbrist. Som
meddelats i kallelse till årsstämma har Mikael Malmquist sedan tidigare avböjt omval.
Mikael Wirén, Bolagets styrelseordförande, föreslås för omval. Långtida aktieägare Sture
Hedlund och Hans Sachs föreslås som nya ledamöter av valberedningen, med Sachs som
ordförande. Nedan följer det nya, kompletta förslaget till valberedning inför årsstämman som
hålls i Stockholm den 19 maj.
Punkt 15 – Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2011
Mikael Malmquist och Erik Fällström har avböjt omval till valberedningen. Valberedningen
föreslår en oförändrad valberedningsprocess och samt att årsstämman fattar beslut enligt
följande:
Valberedningen ska väljas av årsstämman och ska bestå av tre ledamöter, däribland Mikael
Wirén som omväljs. Som nya medlemmar föreslås Hans Sachs och Sture Hedlund, med
Hans Sachs som ordförande. Sachs är aktieägare i Bolaget sedan grundandet 1999. Han är
även vald till ny ordförande för Aktiespararnas Nationella Valberedning. Hedlund är också
aktieägare i Bolaget sedan många år och flitig deltagare på Bolagets stämmor.
Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2012 förbereda val av ordförande
vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen, arvodesfrågor samt
därtill hörande frågor. Valberedningen bestämmer inom sig lämpliga arbetsformer,
innefattande bland annat hur eventuella vakanser i valberedningen skall fyllas.
Om Paradox Entertainment AB
Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken, såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även
licensagent för externa rättigheter. Verksamheten drivs till stor del genom helägda Paradox
Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena exploateras bland annat i
form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, leksaker
och samlarföremål. Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och
karaktärer, till exempel Conan the Barbarian, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane.
Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och karaktärer. Bland Bolagets
aktuella produktioner finns filmerna Conan, Buck Rogers och Chariots of the Gods. Paradox
Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier (PDXE,
SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
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