
 Riktlinjer för valberedningen 
 i Footway Group AB (publ), 556818-4047, "Bolaget". Valberedningens arbete ska förutom vad som följer av lag, bolagsordning, bolagsstämma, svensk kod för 
 bolagsstyrning och för Bolaget gällande regelverk på Nasdaq bedrivas enligt följande punkter: 

 Valberedningens  sammansättning  Valberedningen  skall  bestå  av  fyra 
 ledamöter  och  skall  utgöras  av  styrelsens  ordförande,  en  representant  för  var 
 och  en  av  de  två  till  röstetalet  största  aktieägarna  som  önskar  utse  en  sådan 
 representant  samt  ytterligare  en  ledamot  som  skall  vara  oberoende  i 
 förhållande  till  större  aktieägare  och  Bolaget.  Den  sistnämnda  ledamoten 
 skall  utses  av  styrelsens  ordförande  och  de  två  ledamöterna  som  utsetts  av 
 aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen. 

 Om  aktieägare  inte  önskar  utse  en  representant  skall  den  aktieägare  som 
 storleksmässigt  står  näst  i  tur  beredas  möjlighet  att  inträda  i  stället  för 
 denne.  Styrelsens  ordförande  kallar  valberedningen  till  dess  första 
 sammanträde. 

 Namnen  på  valberedningens  ledamöter  ska  offentliggöras  så  snart 
 valberedningen  utsetts  dock  senast  sex  månader  före  kommande 
 årsstämma.  Valberedningen  utses  för  en  mandattid  från  den  tidpunkt  då  dess 
 sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts. 

 Valberedningens  arbetsuppgifter  I  uppdraget  ingår  att  arbeta  fram  förslag  i 
 följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut: 

 Förslag till: 
 ●  Ordförande för årsstämman 
 ●  Styrelseledamöter 
 ●  Styrelseordförande 
 ●  Revisor 
 ●  arvoden till styrelsens ledamöter 
 ●  arvode till styrelsens ordförande 
 ●  arvode till revisorn 
 ●  ev. ändringar i dessa riktlinjer 

 Valberedningens  förslag  ska  senast  sex  veckor  före  årsstämma  tillställas 
 Bolaget. 

 Vid  annan  bolagsstämma  än  årsstämma  ska  valberedningens  förslag 
 omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman. 

 Arvode  och  uppdatering  Inget  arvode  ska  utgå  till  valberedningens 
 ledamöter.  Valberedningen  ska  löpande  utvärdera  dessa  riktlinjer,  sitt  arbete 
 och  till  årsstämman  lämna  förslag  på  sådana  ändringar  av  dessa  riktlinjer 
 som valberedningen bedömt vara lämpliga. 

 Valberedningen består av: 

 ●  Klas Bonde (valberedningens ordförande) 
 ●  Rutger Arnhult (M2 Capital Management AB) 
 ●  Patrik Hedelin (eEquity AB) 

 Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen via 
 ir@footway.com. 
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