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22 februari 2016 

Valberedningens förslag till styrelse i Nordax 

Nordax valberedning föreslår omval av ledamöterna Christian Beck, Arne Bernroth (ordförande), 

Katarina Bonde, Morten Falch, Hans Larsson, Andrew Rich och Synnöve Trygg. Ledamöterna Daryl 

Cohen och Richard Pym har avböjt omval. Till ny ledamot föreslås Jenny Rosberg. 

Jenny Rosberg är grundare och VD för ROPA management. Hon är ledamot av styrelserna i NetEnt AB (publ), 

East Capital Explorer AB (publ) och Claremont AB. Jenny Rosberg har tidigare haft ledande befattningar i 

Nasdaq, Erik Penser Bankaktiebolag, Skandia, Nordiska Fondkommission och Pronator. Jenny Rosberg har en 

Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat på Stockholms universitet. Hon är född 

1966. Jenny Rosberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets 

större aktieägare. Jenny Rosberg ska genomgå sedvanlig ledningsprövning av Finansinspektionen. 

Valberedningen föreslår vidare Arne Bernroth som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att antalet 

styrelseledamöter under kommande manadatperiod ska uppgå till åtta. 

Nordax årsstämma äger rum onsdagen den 11 maj kl 17.30 i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm. 

Nordax valberedning utgörs av Andrew Rich, Vision Capital Partners VII LP och Vision Capital Partners VII A 

LP (ordförande), Hans Hedström, Carnegie Fonder och Ulrika Danielson, Andra AP-fonden. 

 

För ytterligare information, kontakta gärna: 

Åse Lindskog, media och IR-kontakter, Nordax  

Tel: 0730 24 48 72 

E-post: ir@nordax.se  

 

Om Nordax  

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till mer än 100 000 kunder i Sverige, 

Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak 

på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår 

kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt 

stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. 

Den 31 december 2015 uppgick utlåningen till 10,8 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,0 

miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av 

den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax 

kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi 

och www.nordax.de. 

 

Nordax Group AB AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2016 kl. 08.00. 

mailto:ir@nordax.se
http://www.nordaxgroup.com/
http://www.nordax.se/
http://www.nordax.no/
http://www.nordax.fi/
http://www.nordax.de/

