
 

 
 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och 

service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa 

vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, 

El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om 

cirka 6,8 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com. 
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Valberedningens förslag till styrelse i Clas Ohlson 
 

Inför årsstämman i Clas Ohlson AB, lördagen den 13 september 2014, offentliggör 

valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning. 
 

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter.  
 

Omval föreslås av ledamöterna Klas Balkow, Kenneth Bengtsson, Björn Haid, Sanna 

Suvanto-Harsaae, Cecilia Marlow, Edgar Rosenberger och Katarina Sjögren Petrini. Nyval 

föreslås av Göran Sundström. Kenneth Bengtsson föreslås som styrelsens ordförande. 
 

Anders Moberg har förklarat att han inte står till förfogande för omval efter elva år som 

styrelseledamot och tio år som styrelsens ordförande. Urban Jansson har meddelat att han, 

efter nio år som styrelseledamot, som en följd av de nya EU-reglerna om begränsningar i 

antalet uppdrag för styrelseledamot i vissa finansföretag som förväntas träda i kraft den 2 

augusti 2014, inte står till förfogande för omval. 
 

Göran Sundström, född 1962, är grundare av och VD för Sundström & Partner AB. Han har 

25 års erfarenhet från finansiell rådgivning från egen verksamhet och några av de större 

nordiska investmentbankerna med inriktning på företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, 

börsnoteringar och strategiska frågor. Han är styrelseordförande i Logitall AB samt 

styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB och Sundström & Partner AB. 
 

Valberedningen består av: 
 

• Anders Moberg, styrelseordförande i Clas Ohlson AB 

• Carl von Schantz, representerar familjen Haid 

• Göran Sundström, representerar familjen Tidstrand 

• Johan Held (ordförande i valberedningen), AFA Försäkring 

• 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://om.clasohlson.com/Foretaget/Bolagsstyrning/Styrelse/ respektive 

http://om.clasohlson.com/Foretaget/Bolagsstyrning/Arsstamma/ 
 

 

För mer information kontakta: 

Johan Held, ordförande i valberedningen, telefon 070 610 15 81 

http://om.clasohlson.com/Foretaget/Bolagsstyrning/Styrelse/
http://om.clasohlson.com/Foretaget/Bolagsstyrning/Arsstamma/

