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Valberedning 
 
 
Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i 
styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna, val 
och arvodering av revisor samt att utvärdera styrelsens arbete. Valberedningens förslag 
redovisas i kallelse till årsstämman. Readlys valberedning ska bestå av fyra ledamöter, 
av vilka tre ska utses av bolagets största aktieägare och den fjärde ska vara styrelsens 
ordförande. 
  
Ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelseordföranden så snart det kan 
ske efter utgången av tredje kvartalet kontaktar de tre största aktieägarna vid denna 
tidpunkt. Ledamöterna i valberedningen offentliggörs på readly.com så snart 
ledamöterna har blivit utsedda, dock senast sex månader före årsstämman. 
 
Om Readly 
Readly lanserades 2013 och är den ledande digitala magasinstjänsten för obegränsad läsning av 
tusentals lokala och internationella magasin i en app. Readly erbjuder flera smarta funktioner såsom 
mobile reading, favoritmarkering, offline-läsning och artikelsök. Ett abonnemang kan användas av upp till 
fem familjemedlemmar. Förutom alla konsumentfördelar erbjuder Readly ett kraftfullt verktyg för utgivare 
som analyserar hur deras innehåll konsumeras digitalt. Readly´s app är tillgänglig globalt och företaget 
har kontor i London, Berlin, Stockholm och Växjö. www.readly.com 
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Nomination Committee 
  
The Nomination Committee has the assignment of submitting proposals for the 
chairman and other board members, fees and other remuneration to the board 
members, election and remuneration of the auditor, and to evaluate the boards work. 
The Nomination Committee’s proposals are presented in the notice to attend the annual 
general meeting. Readly's Nomination Committee shall consist of four members, three 
of whom shall be representatives of the largest shareholders and the fourth shall be the 
chairman of the board. 
  
The members of the Nomination Committee are appointed as soon as possible after the 
end of the third quarter by the chairman of the board contacting the three largest 
shareholders. The members of the nomination committee are announced on readly.com 
as soon as the members have been appointed, but not later than six months before the 
annual general meeting. 
 
 
About Readly 
Readly is a digital subscription service that lets customers have unlimited, “all-you-can-read” access 
to thousands of national and international magazines in one app – both streamed and downloaded. 
Readly launched in Sweden in 2013, the app is available globally but is currently actively marketed in 
Sweden, the United Kingdom, Germany, Austria, Switzerland, the Netherlands, the United States, 
Ireland, and Italy. The service is ultra-fast, easy-to-use and convenient – each subscriber can access 
magazines on up to 5 devices. Readly offers a powerful, risk-free route to market for publishers who 
can also track and analyse how their content is being consumed. www.readly.com 
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