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Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med 
kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie 
är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi 
varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar 
till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com. 

Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson 

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 8 september 2018, offentliggör 
valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning. 

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. 

Omval föreslås av ledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Göran Näsholm, 
Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg. Nyval föreslås av 
Margareta Lehmann och Håkan Lundstedt. Föreslås omval av Kenneth Bengtsson som 
styrelsens ordförande. 

Cecilia Marlow har förklarat att hon inte står till förfogande för omval efter elva år som 
styrelseledamot. Ros-Marie Grusén har förklarat att hon inte står till förfogande för omval 
efter två år som styrelseledamot. 

Margareta Lehmann, född 1958, är President, Health and Medical Solutions, Essity (del av 
SCA till 2017) och har tidigare haft ett antal ledande positioner inom SCA och Mölnlycke 
samt varit styrelseledamot i Sanitec. 

Håkan Lundstedt, född 1966, är koncernchef och vd på Synsam och har tidigare varit vd 
för Mekonomen och Lantmännen, samt haft ett antal ledande befattningar hos Orkla. Han 
är för närvarande styrelseledamot i Carl Edmond och Venue Retail Group. 

Valberedningen består av: 

 Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB 
 Jonas Bergh (ordförande i valberedningen), representerar familjen Haid 
 Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand 
 Erik Durhan, Nordea Fonder 
 Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB 

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. 
För mer information om respektive ledamot samt valberedningens fullständiga förslag 
vänligen besök http://about.clasohlson.com. 

 

För mer information kontakta: 
Jonas Bergh, ordförande i valberedningen, telefon 0722-33 04 01 


