
Norva24 Group AB
Bolagsstyrningsrapport 2021



3NORVA24   |   BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 20212 NORVA24   |   BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2021

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 

Bolagsstyrningsrapport 

Norva24 strävar efter att tillämpa strikta standarder och effektiva 
bolagsstyrningsprocesser för att säkerställa att verksamheten 
genererar långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. 
Detta omfattar att upprätthålla en effektiv organisationsstruktur, 
processer för intern kontroll och riskhantering, samt en transparent 
intern och extern rapportering.

Det finns bara en aktieklass i Norva24. Aktieboken för Norva24 
förs av Euroclear Sweden AB. Den 31 december 2021 hade Norva24 
enligt aktieboken 2 587 aktieägare. Den största aktieägaren per 
detta datum var Valedo Partners, med 33 procent av aktierna och 
rösterna i Norva24. Vid den extra bolagsstämman som hölls den 
30 juni 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen, längst till nästkommande årsstämma, med eller utan 
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier 
och emission av teckningsoptioner . Emissionsbeslutet ska kunna 
ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport 
eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING
Norva24 Group AB (”Norva24”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”) är ett 
svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm 
sedan december 2021. Norva24s bolagsstyrning grundar sig på 
svensk lag, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovis-
ningslagen (1995:1554). Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm 
måste Bolaget också följa Nasdaqs regelbok för emittenter och 
svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) liksom uttalanden från 
Aktiemarknadsnämnden gällande god marknadspraxis på den 
svenska värdepappersmarknaden och övriga tillämpliga lagar och 
förordningar. Bolagen måste inte följa alla regler i Koden eftersom 
Koden i sig tillåter möjligheten att avvika från reglerna, förutsatt 
att sådana avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs, 
och skälen till avvikelsen förklaras i bolagsstyrningsrapporten 
(den så kallade ”följ eller förklara-principen”). Centrala interna 
kontrollinstrument omfattar Norva24s bolagsordning, styrelsens 
arbetsordning samt övriga interna policyer och instruktioner.

Avvikelser från koden
Koden fastställer en standard för god bolagsstyrning som är mer 
ambitiös än minimikraven i aktiebolagslagen och andra regler. 
Norva24 avser inte att avvika från några av reglerna i Koden.

För räkenskapsåret 2021, från tiden då Bolaget noterades på 
Nasdaq Stockholm, förekom det emellertid en avvikelse från 
punkt 2.1 i koden, som kräver att Bolaget har en valberedning. I 
och med att Norva24 börsnoterades i december 2021 behövde det 
av praktiska skäl inrättas en valberedning inför årsstämman 2022 
baserat på aktieboken per den sista bankdagen i december 2021. 
Valberedningen utsågs i januari 2022. Enligt instruktionerna för 
valberedningen kommer framtida valberedningar att utses den 
sista bankdagen i augusti. Med undantag för avvikelser till följd av 
den faktiska tidpunkten för Norva24s börsnotering avvek 
Norva24 inte från Koden under 2021.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH AKTIEÄGARE
Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara minst 608 246 SEK 
och högst 2 432 984 SEK. Antalet aktier ska vara minst 182 474 021 
och högst 729 896 084. Den 31 december 2021 uppgick aktie-
kapitalet till 608 246,74 SEK, fördelat på 182 474 021 aktier.

BOLAGSSTÄMMOR
Enligt aktiebolagslagen är årsstämman Bolagets högsta besluts-
fattande organ och aktieägarna utövar sin rösträtt på sådana 
stämmor. 

Årsstämman måste hållas inom sex månader efter utgången av 
föregående räkenskapsår för att ta ställning till bland annat 
lagstadgade räkenskaper och rapporter, disposition av resultatet 
samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bolagsordningen anger att kallelse till årsstämman ska 
publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och göras tillgänglig på 
Bolagets webbplats. Därutöver ska publiceringen av en kallelsen 
annonseras i Dagens Industri. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser det lämpligt eller 
när antingen revisorn eller aktieägare som representerar minst en 
tiondel av samtliga emitterade aktier skriftligen begär en sådan 
bolagsstämma av specifika skäl. Kallelse till en extra bolagsstämma 
ska ske på samma sätt som kallelse till årsstämman, enligt 
beskrivningen ovan. I Enligt aktiebolagslagen måste en kallelse till 
en extra bolagsstämma gå ut tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före dagen för den extra bolagsstämman, om den extra 
bolagsstämman ska fatta beslut om en föreslagen ändring av 
bolagsordningen. Till övriga extra bolagsstämmor ska kallelsen gå 
ut tidigast sex veckor och senast tre veckor före dagen för stämman.

Enligt aktiebolagslagen får en bolagsstämma inte anta något 
förslag som sannolikt kan ge otillbörliga fördelar till en aktieägare 
eller en oberoende part till nackdel för Bolaget eller en annan 
aktieägare i Bolaget.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara införd i 
aktieboken som förs av Euroclear Sweden senast den dag som 
infaller sex bankdagar före stämman och även anmäla sitt deltagande 
till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får närvara vid bolagsstämma personligen eller genom 
fullmakt bemyndigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. 
Det är i regel möjligt för en aktieägare att anmäla sig till bolags-
stämman på flera olika sätt, vilket anges i kallelsen till stämman.. 

En aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som 
aktieägaren innehar i Bolaget.. 

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av 
bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen. 
Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor 
före bolagsstämman.

Kallelser, kommunikéer och protokoll, samt övrigt material till- 
hörande bolagsstämmor hålls tillgängliga på Norva24s webbplats.

VALBEREDNING
Enligt koden måste Bolaget ha en valberedning. Valberedningens 
syfte är att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, 
kandidater till styrelseledamöter, inklusive ordförande, arvoden 
och övrig ersättningar till varje styrelseledamot samt ersättning 
för utskottsarbete och val av och ersättning till externa revisorer.

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största 
aktieägarna eller aktieägargrupperna (här ingår direktregistrerade 
och förvaltarregistrerade aktieägare) som är registrerade i den av 

Euroclear Sweden förda aktieboken per den 31 augusti varje år samt 
styrelsens ordförande, med undantag för valberedningen fram till 
årsstämman 2022 som ska bestå av representanter för de fyra 
största aktieägarna eller aktieägargrupperna ( här ingår direkt- 
registrerade och förvaltarregistrerade aktieägare) som är registre- 
rade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 december 
2021 samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen 
ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Om 
det sker en förändring i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti, 
men före det datum som infaller tre månader före nästa årsstämma, 
och om en aktieägare som efter denna förändring har blivit en av 
de största aktieägarna i termer av rösträtt och är registrerad i 
Bolagets aktiebok, framför en begäran till styrelsens ordförande 
om att delta i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt, enligt 
valberedningens gottfinnande, antingen att utse ytterligare en 
medlem av valberedningen eller att utse en medlem som har blivit 
utsedd av aktieägaren som, efter förändringen i ägarstrukturen, 
inte längre är en av de fyra största aktieägarna i termer av röster. 
Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedning-
ens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt 
att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresen-
tant representera samma aktieägare eller, om den aktieägaren inte 
längre är en av de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren 
i turordningen. Ändringar i valberedningens sammansättning ska 
offentliggöras så snart de uppkommer.

Sammansättningen av valberedningen för årsstämman ska 
kungöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning 
utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har rätt att 
begära ersättning från Bolaget för rimliga kostnader som är 
nödvändiga för att valberedningen ska kunna slutföra sitt 
uppdrag. Valberedningens mandatperiod varar till dess att en ny 
valberedning tillkännages.

Valberedningen för årsstämman 2022 består av följande 
personer:
• Nils Forsberg, utsedd av Valedo Partners, valberedningens 

ordförande

• Björn Elfstrand, utsedd av Swedbank Robur Fonder
• Arild Bødal, utsedd av Invest24 AS
• Hans Hedström, utsedd av Carnegie Fonder
• Vidar Meum, Norva24 Group AB (styrelseordförande)

Valberedningen representerar 52 procent av rösterna i Norva24 
per den 31 december 2021

STYRELSEN
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets 
organisation och förvaltningen av Bolagets verksamhet, vilket 
innebär att styrelsen är ansvarig för att fastställa mål och strategier, 
säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, 
fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning 
samt utvärdera den operativa ledningen.

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 
ordinarie ledamöter och högst 10 ordinarie ledamöter, varav samtliga 
väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman 
och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete samt 
tillse att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett 
effektivt sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa 
ledningen av Bolaget.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen 
och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år, samt 
av tillämpliga lagar och regler. Varje år fastställer styrelsen en 
arbetsordning för VD och styrelsens utskott, samt övriga policy- 
dokument. Styrelsen hade 32 möten under 2021. Före varje möte 
delas möteshandlingar ut till styrelseledamöterna. 

Mångfald i styrelsen
Valberedningen använder punkt 4.1 i koden som mångfaldspolicy 
vid framtagandet av sitt förslag till styrelsen. Detta innebär att 
valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en 
sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Norva24s 
verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valbered-

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Vald av årsstämman Invald år1

Oberoende i 
förhållande till 
aktieägare

Oberoende i förhållande 
till bolaget och ledningen

Närvaro  
på  styrelse- 
möten

Närvaro i 
revisions- 
utskottet

Närvaro i 
ersättnings-
utskottet

Vidar Meum (Ordförande) 2017 Ja Ja 32/32 4/4
Arild Bødal 2015 Ja Ja 32/32 9/9
Terje Bøvlestad 2015 Ja Ja 32/32
Allan Engström 2015 Nej Ja 32/32 4/4
Linus Lundmark 2015 Nej Ja 32/32 9/9
Mats Lönnqvist 2015 Ja Ja 32/32 9/9
Monica Reib 2021 Ja Ja 27/27
Ulrika Östlund 2021 Ja Ja 26/27 4/4
Einar Nornes 2017 Ja Nej 32/32

1 Avser året för inval som styrelseledamot i Norva24 Holding AS, tidigare moderbolag i koncernen.
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ningen beaktar även att sammansättningen av de bolagsstämmo-
valda ledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd 
avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Utvärdering av styrelsen
En gång om året genomför styrelsen en utvärdering där leda-
möterna får möjlighet att lägga fram sina synpunkter på arbets-
metoder, styrelsematerial samt sitt eget och andra ledamöters 
bidrag till styrelsens arbete. Målet är att utveckla styrelsens 
arbete och ge valberedningen en relevant grund för beslut inför 
årsstämman. En intern utvärdering genomfördes i februari 2022 
genom en skriftlig enkät till ledamöterna. Resultaten från den 
enskilda utvärderingen redovisades på styrelsemötet i februari 
2022. Resultatet av den gemensamma utvärderingen diskuterades 
inom styrelsen. Resultatet av utvärderingen rapporterades till 
valberedningen.

Styrelsens utskott
För att förenkla styrelsens arbete och göra det effektivare i fråga 
om ersättning och revision utser styrelsen årligen ett ersättnings-
utskott och ett revisionsutskott. Utskotten utses på högst ett år 
och utses bland styrelsens ledamöter. Utskottens främsta mål är att 
tillhandhålla förberedande och administrativt stöd till styrelsen.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättnings-
principer, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och 
koncernledningen. Ersättningsutskottets uppgifter styrs av 
Bolagets instruktioner för ersättningsutskott. Utskottet har också 
till uppgift att följa upp och utvärdera Bolagets ersättningspolicy, 
ersättningsprogram och ersättningsstruktur.

Vidar Meum är ordförande i ersättningsutskottet och övriga 
medlemmar i ersättningsutskottet är Allan Engström och Ulrika 
Östlund. Ersättningsutskottet hade fyra möten under 2021.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens övriga 
ansvarsområden och åtaganden, övervaka Bolagets finansiella 
rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att 
säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, övervaka 
om Bolagets interkontroller och riskhantering är effektiva, hålla sig 
underrättad om revisionen av årsredovisningen och koncernredo-
visningenoch om slutsatserna av de kvalitetskontroller som utförs 
av revisorsinspektionen, informera styrelsen om resultatet av 
revisionen, däribland hur revisionen har bidragit till tillförlitligheten 
hos Bolagets finansiella rapportering och om revisionsutskottets 
funktion, granska och övervaka revisorns opartiskhet och själv-
ständighet, med särskild hänsyn till om revisorn tillhandahåller 
andra tjänster än revisionstjänster, samt bistå i upprättandet av 
förslag till val av revisorer på bolagsstämma.

Mats Lönnqvist är revisionsutskottets ordförande och övriga 
medlemmar är Arild Bødal och Linus Lundmark. Revisionsutskottet 
hade nio möten under 2021.

REVISORER
Bolagets revisorer väljs av årsstämman. På årsstämman 2021 skedde 
omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period fram till 
slutet av årsstämman 2022, med Nicklas Kullberg som ansvarig 
revisor. Norva24s bolagsordning innehåller ingen mandatperiod för 
revisorn, vilket innebär att revisorn väljs årligen på årsstämman, i 
enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen
De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive 
ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. För räken- 
skapsåret 2021 beslutades om ersättning till styrelsens ordförande, 
Vidar Meum, om 600  000 NOK och ersättning till övriga styrelse- 
ledamöter som inte uppbär lön från Norva24 uppgick till 300 000 
NOK vardera. Allan Engström och Linus Lundmark erhöll ingen 
ersättning för sina uppdrag som styrelseledamöter.

Vidare uppgick ersättning för arbete i revisionsutskottet och i 
ersättningsutskottet till 100 000 NOK till ordföranden i revisions-
utskottet och 50 000 NOK till de ordinarie ledamöterna i revisions- 
utskottet, med undantag för Linus Lundmark. Ersättningen uppgick 
till 70 000 NOK till ordföranden i ersättningsutskottet och till 
40 000 NOK till de ordinarie ledamöterna i ersättningsutskottet, 
med undantag för Allan Engström. Styrelseledamöterna har inte 
rätt till några förmåner efter att deras uppdrag i styrelsen upphör.

Revision
Bolags lagstadgade revisor utses vid årsstämman. Revisorn ska 
granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper, tillämpade 
redovisningsprinciper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn 
lämna en revisionsberättelse till aktieägarna på årsstämman.

I enlighet med bolagsordningen ska Bolaget ha minst en och 
högst två revisorer, och högst två revisorssuppleanter.

ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
Arvoden till revisorn för räkenskapsåret 2021 har inkluderats i not 
8 till årsredovisningen 2021.

INTERN KONTROLL
Norva24s ramverk för intern kontroll regleras främst i aktiebolags-
lagen ochi Koden. Med hjälp av kontrollaktiviteter som ansvars-
fördelning, avstämningar, godkännanden, skydd av tillgångar och 
kontroll över informationssystem. Ramverket för intern kontroll syftar 
till att ge en rimlig försäkran om att Norva24s mål uppfylls med 
avseende på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig 
och snabb intern och extern rapportering samt efterlevnad av 
tillämpliga lagar och regler. Detta beskrivs på sidan 63.

Revisor
Aktieägare 

genom Årsstämman
Nominerings

utskottet

Styrelsen

Revisionsutskottet

Ersättningsutskottet

VD och koncernchef

Norge DanmarkTyskland Sverige

Filialer

Information

Val

Förslag

Val

Information

Mål & strategier Rapportering

Kontrollstruktur

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 
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PRESENTATION AV STYRELSENPRESENTATION AV STYRELSEN

Presentation av styrelsen

Vidar Meum

Född: 1955

Befattning: Styrelseordförande  
(sedan 2017).

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: Gymnasiet och olika ledar-
skapsutbildningar på högskolenivå.

Nuvarande åtaganden: Ägare och styrelse-
ordförande i Giggen AS. Styrelseledamot i 
Scantrade Holding AS, SEFBO Holding AS, 
SEFBO AS och Profundo AS.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: Partner på 
Mentor Partner AS, distributionschef på 
Posten Norge samt VD och COO på 
Braathens ASA. Styrelseordförande i 
Sørmiljø Holding AS, Brandsdal Holding AS, 
Reinhartsen Holding AS och styrelseleda-
mot i Kristiansands Skruefabrikk & Mek 
Verksted AS.

Aktieinnehav i Bolaget: 933 103 aktier.

Arild Bødal

Född: 1965

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2015).

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: Auktoriserad redovisnings-
ekonom, kandidatexamen i företagsekonomi 
från Inland Norway University of Applied 
Sciences och del av en Master of Business 
and Administration från HerriotWatt 
University. Vidare studier vid BI Norwegian 
Business School, Norwegian School of 
Economics och Norwegian University of 
Science and Technology.

Nuvarande åtaganden: Styrelseordförande 
och ordförande i risk-, revisions- och 
ersättningsutskottet i Sparebanken Vest. 
Styrelseordförande i Nomek AS, NSM 
Bygginvet AS, Grandevegen Invest AS, FL 
Eigendom AS, Ivarhølsen Næringspark AS 
och Stryvo AS. CEO på samt styrelseord-
förande i Invest24 AS och AHB Invest AB. 
Styrelseledamot i Sefbo Holding AS, Eltera 
Gruppen AS och Eltera Gruppen Norge AS.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: Styrelse-
ordförande i Grønn Vekst AS och Septik24 
Group AS. Styrelseordförande i Sogn og 
Fjordane Næringsråd, Cordel AS/Smartcraft, 
Høst verdien i Avfall AS och Hyperthermics 
AS. Konsult på Norva24 AS.

Aktieinnehav i Bolaget: 2 079 095 aktier.

Monica Reib

Född: 1972

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2021).

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Juristexamen från University of 
California, Davis School of Law och 
juristexamen från Aarhus University.

Nuvarande åtaganden: Styrelseledamot i 
Aller Aqua Group A/S, Rud Pedersen AB, 
NMS Group A/S, GDV Technology A/S, 
SMYKBAR ApS, Inviocare ApS, Tons ApS, 
DBA-ONE ApS, Nordic Medical Solutions 
ApS och a:gain ApS. Verkställande direktör 
på monrei.dk ApS.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: Partner och 
advokat på Bech-Bruun Law Firm. Vice 
styrelseordförande i Henning Larsen 
Architects A/S. Ledamot i rådgivnings-
kommitté för Elements ApS (idag Scandi-
navian Cosmetics Denmark ApS).

Aktieinnehav i Bolaget: 26 030 aktier.

Terje Bøvelstad

Född: 1948

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2015).

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: Kandidatexamen inom värme, 
ventilation, luftkonditionering och kyla 
[teknologi/tekniker] från Oslo Ingeniør 
Skole och Kandidatexamen från Bedrifts-
økonomisk Institutt, Oslo.

Nuvarande åtaganden: VD och styrelse-
ordförande i AVAKO AS och Bøvelstad 
Holding AS. Konsult på Trelleborg Seals 
GmbH och konsulterande ingenjör för 
kommunala och privata enheter.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: VD på 
TT-Teknikk AS, ingenjör på Lamerud VVS 
AS, säljchef på Termo Teknikk AS och 
konsulterande ingenjör på Brødrene Dahl 
AS, sanitetsingenjör på Tor Veiteberg AS.

Aktieinnehav i Bolaget: 476 929 aktier.

Allan Engström

Född: 1980

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2015).

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Masterexamen i finans från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande åtaganden: Styrelseledamot 
och ledamot i ersättningsutskottet i 
SmartCraft ASA. Styrelseledamot i Sefbo 
Holding AS, Becksöndergaard ApS och 
Eltera Gruppen AS. Partner på Valedo.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: Styrelse-
ledamot i OJ Holding Sweden AB. Styrelse- 
ordförande i A Söderlindh I Sverige AB. 
Previous experience from investment 
banking at Merrill Lynch.

Aktieinnehav i Bolaget: –.

Ulrika Östlund

Född: 1968

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2021).

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i 
systemvetenskap från Mittuniversitetet.

Nuvarande åtaganden: Affärsområdeschef 
för psykiatri på Cereb AB. Styrelseord-
förande i Tina-mottagningen AB.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: Styrelse-
ordförande i Vårdföretagarna. Styrelse-
ledamot och VD för INOM. Styrelseledamot 
i Humana och Qit AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 43 018 aktier.
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Linus Lundmark

Född: 1990

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2015).

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen i Business 
and Economics från Handelshögskolan i 
Stockholm.

Nuvarande åtaganden: Director på Valedo. 
Styrelsesuppleant i BRP Systems Holding 
AB och Nordward Seafood Holding AB.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: Styrelse-
suppleant i Aditro Logistics Holding AB. 
Tidigare erfarenhet av investment banking 
på UBS.

Aktieinnehav i Bolaget: –.

Mats Lönnqvist

Född: 1954

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2015).

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen i företagseko-
nomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande åtaganden: Verkställande 
direktör på Resolvator AB. Styrelseordfö-
rande i Hydroscand Group AB, Ovacon AB 
och Spendrup Holding AB, Thunderful 
Group AB och Östaholmen Bostadsproduk-
tion AB. Styrelseledamot i aylima group AB, 
BAM Intressenter AB, Bordsjö Skogar AB, 
Förvaltnings AB Värde Invest, Porall AB, 
Prosero Security Holding AB, Solhem 
Property AB och Tagehus Holding AB. 
Styrelsesuppleant i Skerry Crow AB.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: CFO och 
ställföreträdande VD på Biacore, Esselte, 
SAS och Postnord. CFO på Securum, Eniro, 
Bisnode och Addtech. Styrelseordförande i 
21 Grams Holding AB, ECT Holding AB, 
Spendrups Bryggeri AB och VI-Plast AB. 
Styrelse ledamot i AEVS Sverige 1 AB, 
Aviator Airport Alliance AB, Best Transport 
Holding AB, Biolin Scientific Holding AB, 
Camfil AB, Hydroforming Design Light AB, 
Polyprojekt Environment AB, Solkompaniet 
Sverige AB, Sveafastigheter Fund II AB, 
Sveafastig heter Fund III AB och Uppsala 
Bostads produktion AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 202 962 aktier.

Einar Nornes

Född: 1966

Befattning: Styrelseledamot (sedan 2017).

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: Ett års studier vid handels-
högskola samt kurser i logistik.

Nuvarande åtaganden: Operativ sam-
ordnare på Norva24 Grenland.

Tidigare åtaganden/erfarenhet: –.

Aktieinnehav i Bolaget: 43 282 aktier.
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