Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie styrelseledamöterna Lennart Bergström, Göran
Wolff, Anna Nielanger och Olof Werner, med Lennart Bergström som styrelseordförande och Peter
Wendel som styrelsesuppleant.
Förslagsställarna föreslår att nuvarande styrelseledamöter Göran Wolff och Olof Werner lämnar sina
uppdrag som ordinarie styrelseledamöter i bolaget, samt att bolagsstämman beslutar om omval av
ordinarie styrelseledamöterna Lennart Bergström och Anna Nielanger, om omval av Peter
Wendel som styrelsesuppleant samt att bolagsstämman beslutar om nyval av Bertil Fredriksson och Hanna
Moisander som ordinarie styrelseledamöter i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Förslagsställarna föreslår att Bertil Fredriksson väljs till styrelseordförande. Förslagsställarna föreslår vidare
nyval av Göran Wolff som styrelsesuppleant.
Bertil Fredriksson
Född 1946
Bertil Fredriksson har över 30 års erfarenhet av styrelsearbete i privata bolag som professionell
styrelseordförande i såväl noterade som onoterade bolag från olika branscher, stor erfarenhet av
strategiarbete i bolag, M&A-projekt och finansieringsfrågor. Han har tidigare arbetat operativt i SEB och som
VD för några bolag. Bertil är idag styrelseordförande i Tylöprint AB, Styrelseresurs AB och Bf Rosen 17. Exempel
på uppdrag som avslutats de senaste två åren är Bruske Måleri AB, C4 Entreprenad AB, Xenit AB, NPFSpecialisterna AB, ViAQ Projektledning AB, Steeltech AB mfl. Bertil är ekonom från Göteborgs universitet och
stationerad i Stockholm.
Bertil äger inga aktier i CapSek
Bertil Fredriksson är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende
både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Hanna Moisander
Född 1989
Hanna Moisander har en bakgrund som entreprenör, investerare och verksamhetskonsult. Hanna driver idag
Tech Innovationsbyrån Hedy Tech, styrelseutbildningsprogrammet deb och uppstarten av Impact-fonden Maya
Impact. Med lång styrelseerfarenhet och som verksamhetskonsult har hon hjälpt flertalet bolag nå tillväxt,
effektivisera och lett team inom olika branscher. Hennes expertis ligger i identifiering av tillväxtmotorer,
strategiarbete, ledarskap, bygga team och kapitalresning för entreprenörsresan.
Hanna äger inga aktier i CapSek
Hanna Moisander är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende
både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

