
 

 

Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Formpipe Software 

AB (publ)  

Valberedningen i Formpipe Software AB (publ) (”Bolaget”) har inför årsstämma 2020 

föreslagit att styrelsen i Bolaget intill årsstämma 2021 ska bestå av följande sex ordinarie 

ledamöter:  

Bo Nordlander (omval; styrelseordförande)  

- Invald i styrelsen 2009, ordförande sedan 2013 
 

- Födelseår: 1956  
 

- Civilekonomexamen från Handelshögskolan. Bedriver egen verksamhet inom BosseN 
Consulting AB. Tidigare VD för SIX Financial Information Nordic AB (2010–2016), 
Head of capital market & wealth, Tieto (2007–2009), VD Abaris (2001–2007) samt VD 
Entra AB (1991–2001).  

 

- Övriga uppdrag: Styrelseordförande Time People Group AB (publ), Styrelseordförande 
Exicom Software AB 

 
- Aktieinnehav: 318 159 st.  

 
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 

respektive större aktieägare i Bolaget.  

 

Peter Lindström (omval; styrelseledamot)  

- Invald i styrelsen 2016 
 

- Födelseår: 1970 
 

- Peter Lindström har en executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
och en elektroingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola. Peter är chef för den 
globala säljorganisationen och en del av ledningsgruppen på Axis Communications AB. 
Peter har mer än 20 års erfarenhet från seniora roller inom IT-branschen, på både 
regional och global nivå.  

 
- Aktieinnehav: 40 000 st. 

 
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 

respektive större aktieägare i Bolaget.  

  



 

 

Åsa Landén Ericsson (omval; styrelseledamot) 
  

- Invald i styrelsen 2017 
 
- Födelseår 1965 

 
- Åsa Landén Ericsson har över 25 års erfarenhet i företagsledande befattningar inom IT 

& telekomsektorn. Hon är i dag VD och koncernchef i det noterade C.A.G Group (publ). 
Tidigare uppdrag är bl a VD i systemintegratören Cygate AB. VD i IT-konsultbolaget 
Enfo BI & Analytics, VD & Koncernchef i ENEA AB, VD Scanpix Sweden AB samt 
styrelseledamot i ENEA AB, Rejlers AB och Acando AB. Åsa är Civilingenjör 
Industriell Ekonomi från Chalmers och har en MBA från INSEAD.  

 
- Aktieinnehav: 7 500 st. 

 
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 

respektive större aktieägare i Bolaget. 

 
Annikki Schaeferdiek (omval; styrelseledamot) 
  
-  Invald i styrelsen 2017 

 
-  Födelseår 1969 

 
- Civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola och 20 års internationell 

erfarenhet från IT/Telecom-branschen. Annikki har bl.a. arbetat i Berlin för ett mindre 
teknikbolag, som VD för Netwise, och affärsområdeschef inom Ericssons 
Multimediaenhet och driver sedan 2010 det egna bolaget Syster P som gör smycken och 
modeaccessoarer. 

 
- Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Proact IT Group AB, Axiell Group AB, Syster P AB. 

Styrelseordförande i Competella AB. 
 
- Aktieinnehav: 6 000 st. 

 
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 

respektive större aktieägare i Bolaget. 

 
Erik Syrén (omval; styrelseledamot) 
 
- Invald i styrelsen 2019 

  
- Födelseår 1978 

  
- CEO för noterade CRM-företaget Lime Technologies AB (publ), där han har vart med 

och drivit bolaget de senaste 20 åren. Erik är även styrelseledamot i det snabbväxande 



 

 

mjukvaruföretaget Wiraya Solutions AB. Erik har studerat på ekonomprogrammet vid 
Lunds Universitet och har en kandidatexamen i ekonomi. 

 
- Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Syringa Capital AB, Syringa Consulting AB och 

Wiraya Solutions AB. Verkställande direktör och ett flertal styrelseuppdrag inom Lime 
Technologies AB.  

  
- Aktieinnehav: 39 816 st. 

  
- Anses av valberedningen som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 

respektive större aktieägare i Bolaget. 

 
Martin Bjäringer (nyval; styrelseledamot) 
  
- Födelseår 1959 

 
- Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Verkat som privat investerare sedan 

år 2000. 
 

- Arbetade innan dess på Alfred Berg Fondkommission fr.o.m. 1982. Åren 1993-2007 var 
Martin del-ägare och ordförande i Protect Data. Han är sedan många år stor ägare i Björn 
Borg AB och tidigare styrelseledamot. År 2012 var Martin med och grundade svenska 
riskkapitalfonden Monterro, som specialiserar sig på nordiska mjukvarubolag och som 
startade sin tredje fond 2019 och som förvaltar över 4 MDR kr. 
 

- Övriga uppdrag: Styrelseledamot i The Masters School i NY, USA. 
 

- Aktieinnehav: 3 490 000 st. 
 

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

  



 

 

  

Oberoendetest:  

  
Bo 
Nordlander  

Åsa 
Landén 
Ericsson  

Annikki 
Schaeferdie
k  

Peter 
Lindströ
m  

Martin 
Henricso
n  

Martin 
Bjäringer 

 

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

Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej 

 

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

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

 

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 4.5 i Svensk 
kod för 
bolagsstyrning.  

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

 

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

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja Ja 

 


