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Valberedningen i Midsona föreslår tre nya
styrelseledamöter
Valberedningen i Midsona AB föreslår årsstämman att välja Birgitta Stymne Göransson,
Cecilia Marlow och Peter Wahlberg som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår
omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Ola Erici, Åke Modig och Johan Wester. Till
styrelsens ordförande föreslås omval av Åke Modig. Valberedningens förslag innebär att
Lennart Bohlin och Ralph Mühlrad lämnar styrelsen.
Valberedningen har i sitt förslag beaktat styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap
och vad gäller erfarenhet av långsiktigt strategiarbete. Erfarenhet av bolagsstyrning i
börsnoterade bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga
bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter.
Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas
styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt.
Föreslagna ledamöter har efterfrågad bakgrund och valberedningen anser att de är
lämpliga kandidater till Midsonas styrelse.
Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat en jämnare könsfördelning i styrelsen. I den
föreslagna styrelsen blir andelen kvinnliga ledamöter 43 procent.
Årsstämma i Midsona kommer att hållas på Malmö Börshus den 28 april 2015 klockan
15.00.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015 kl
08.05.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom
områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett
antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: DALBLADS, FRIGGS,
MIWANA, MYGGA, NATURDIET, SUPERNATURE och TRI TOLONEN. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014.
Midsona-aktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på
www.midsona.com

För ytterligare information
kontakta valberedningens
ordförande Martin Svalstedt
(martin.svalstedt@stena.com).

