YHTIÖKOKOUSKUTSU

Hallituksen ehdotukset Nordic ID Oyj:n 29.6.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
6.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Brady S.a.r.l., joka omistaa yli 90 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

7.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Brady S.a.r.l., joka omistaa yli 90 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:
Michael Nauman
Aaron J. Pearce
Brett Wilms
Juuso Lehmuskoski
Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Michael Nauman, BSc Management, on syntynyt 1962. Hän on Yhdysvaltain kansalainen. Michael Nauman on
toiminut Brady Corporation -yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana elokuusta 2014 lähtien. Ennen siirtymistään
Bradylle Nauman toimi Molex Incorporated -yhtiön eri johtotehtävissä autoteollisuuden, tietoliikenteen,
teollisuuden, lääketieteen, sotilas-/ilmailu- sekä mobiilialalla ja myös globaalien integroitujen tuotteiden
toimialajohtajana.
Aaron J. Pearce, BSc Business Administration, on syntynyt 1970. Hän on Yhdysvaltain kansalainen. Aaron Pearce
toimii Brady Corporation -yhtiön talousjohtajana ja rahastonhoitajana ja on myös toiminut Bradyn sisäisen
tarkastuksen johtajana ja muissa johtotehtävissä konsernin sisällä yli 15 vuoden aikana.
Brett Wilms, Bachelor of Engineering, on syntynyt 1974. Hän on Belgian kansalainen. Brett Wilms on toiminut
Bradyn IDS EMEA:n toimitusjohtajana vuodesta 2018. Ennen Bradylle siirtymistään hän työskenteli viisi vuotta
AUTAJON Groupissa toimitusjohtajana AUTAJON Beneluxissa.
Juuso Lehmuskoski, KTM, on syntynyt 1982. Hän on Suomen kansalainen ja on toiminut viimeisimpänä Nordic ID
Oyj:n toimitusjohtajana sekä yhtiön Palvelut- ja ratkaisut-liiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.
Ehdotetut
uudet
hallituksen
jäsenet
on
esitelty
yhtiön
https://www.nordicid.fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-29-6-2021/.

internetsivulla

osoitteessa

Ehdottavan osakkeenomistajan arvion mukaan Michael Nauman, Aaron J. Pearce ja Brett Wilms ovat
riippumattomia yhtiöstä. Juuso Lehmuskoski on yhtiön toimitusjohtaja eikä hän ole riippumaton yhtiöstä.
Ehdottavan osakkeenomistajan arvion mukaan kukaan jäsenehdokkaista ei ole riippumaton yhtiön
merkittävimmästä osakkeenomistajasta.
Jäsenehdokkaat eivät omista yhtiön osakkeita.
8.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
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Brady S.a.r.l., joka omistaa yli 90 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta toimikaudelta.
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