
 

  

    

 

 

 

 

Pressmeddelande     16 juni 2017 

 

True Heading AB (publ) utser ny VD och 

styrelseordförande 
 

Styrelsen i True Heading AB (publ) har beslutat att återinsätta 
tidigare VD och grundare Anders Bergström som VD och 

samtidigt tar Anna Averud över som ordförande . 
 

 
True Heading AB’s grundare Anders Bergström återinträder som VD 

för True Heading AB och kommer att leda den dagliga verksamheten 
samt jobba med den planerade uppdelningen mellan dotterbolaget 

Seapilot AB och True Heading AB under hösten 2017. Anders kliver 
därmed av från ordförande posten som övertas av styrelseledamoten 

Anna Averud som suttit i styrelsen sedan 2016. Annas arbetar idag i 
huvudsak med investmentfrågor och affärsutveckling av Tech-bolag 

samt styrelseuppdrag inom samma sfär.  

 
I grunden har Anna examen i Företagsekonomi från Stockholms 

Universitet samt lång erfarenhet från en internationell arena genom 
Microsoft. Hennes senaste position där var som affärsområderschef 

för den största divisionen, Office, men ansvar för transformationen 
och ta det tjänstefierade utbudet till marknanden med lönsamhet. 

Innan dess har Anna framgångsrikt drivit affärsutveckling i tekniska 
segmemt. 

 
Inom affärsutveckling har Anna spetskompetens inom digitalisering, 

internationalisering, GoToMarket och innovativa samarbeten. Anna 
coachar även bolag i startup-fas samt är mentor till unga talanger. 

 
”Att få kombinera min proffession med min passion skärgårdslivet 

känns kul och mycket stimulerande” säger Anna Averud som varit på 

sjön i hela sitt liv och seglat mycket.  

 
För ytterligare information: 
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se 
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910 
 
Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017. 
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True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.  
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic 
Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder 
för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True 
Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och 
navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för 
navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i 
Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.  
 
 
För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

 

http://www.trueheading.se/
http://www.seapilot.com/

