Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Formpipe
Software AB (publ)
Valberedningen i Formpipe Software AB (publ) (”Bolaget”) har inför årsstämma
2015 föreslagit att styrelsen i Bolaget intill årsstämma 2016 ska bestå av följande
fem ordinarie ledamöter:

Bo Nordlander (omval; styrelseordförande)
-

Invald i styrelsen 2009

-

Födelseår: 1956

-

Civilekonomexamen från Handelshögskolan. VD för SIX Telekurs Nordic
AB. Tidigare Head of capital market & wealth, Tieto (2007-2009), VD
Abaris (2001-2007) samt Entra AB (1991-2001).

-

Aktieinnehav: 318 159 st.

-

Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Charlotte Hansson (omval; styrelseledamot)
-

Invald i styrelsen 2014

-

Födelseår: 1962

-

Charlotte har en gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom
branscherna Transport/Logistik och Life Science/Biotech. Charlotte
Hansson är vid sidan av egen konsultverksamhet styrelseledamot i det
publika B&B Tools AB, Orio AB samt Deltaco AB, samt verkställande
direktör i MTD Morgontidig Distribution i Sverige AB. Charlotte Hansson
har en Cand. Scient i Biokemi från Köpenhamns Universitet.

-

Aktieinnehav: 10 000 st.

-

Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Kristina Lindgren (omval; styrelseledamot)
-

Invald i styrelsen 2013

-

Födelseår: 1959

-

Sales Manager, Financial Services, på Tieto i Köpenhamn. Kristina
Lindgren har 20 års erfarenhet av IT-branschen och har arbetat både på
nordisk och på internationell nivå. Som svensk, men sedan många år bosatt i
Köpenhamn, har Kristina särskilt starka affärskunskaper och förbindelser
mellan Sverige och Danmark.

-

Aktieinnehav: 0 st.

-

Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Jack Spira (omval; styrelseledamot)
-

Invald i styrelsen 2012

-

Födelseår: 1953

-

Med Dr från Karolinska Institutet 1981. Jack Spira har mer än 20 års
erfarenhet inom Life Science branschen, såväl inom bioteknik som
medicinsk teknik. Han har medverkat vid utveckling av nya läkemedel och
har djup kunskap i kliniska prövningar, registrering av läkemedel, säkerhet
och lansering/marknadsaktiviteter. VD i Sensidose AB, styrelseordförande i
Nuclisome AB och styrelseledamot i Isifer AB.

-

Aktieinnehav: 10 115 st.

-

Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Staffan Torstensson (omval; styrelseledamot)
-

Invald i styrelsen 2005

-

Födelseår: 1972

-

Magisterexamen från Handelshögskolan i Jönköping. Partner - Head of
ECM Evli Bank plc. Han har mer än 14 års erfarenhet från investment

banking. Staffan är styrelseledamot i Emitor Holding AB (publ) och Tuida
AB.
-

Aktieinnehav: 0 st.

-

Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.
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4.1.3

Högst en stämmovald
styrelseledamot
eller
suppleant kan arbeta i
bolagets ledning eller i
ledningen
i
dess
dotterbolag.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

4.1.4

Mer än hälften av de
stämmovalda
styrelseledamöterna ska
vara
oberoende
i
förhållande till bolaget
och bolagsledningen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.1.5

Minst
två
av
de
stämmovalda
styrelseledamöterna ska
vara
oberoende
av
bolagets
större
aktieägare.
Dessa
ledamöter ska även vara
oberoende i förhållande
till
bolaget
och
bolagsledningen enligt
4.1.3 och 4.1.4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.1.6

Minst en av dessa två
ska ha erfarenhet av de
krav som ställs på ett
börsnoterat bolag

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

