
 

 

UNYQ utser Catarina Mård Löwenadler till styrelsen  
 

UNYQ, en pionjär inom medicintekniska produkter, annonserade idag att Catarina Mård 
Löwenadler utsetts till ny medlem i styrelsen för UNYQ. Catarina Mård Löwenadler har lång 
erfarenhet från medicinteknik och entreprenörskap och är Vice President på IKEA of Sweden AB.  

UNYQ befinner sig i en stark tillväxtfas. Bolaget planerar under kommande år nya produktlanseringar 
inom flera områden och en etablering i Norden för att stärka vidare europeiska affärsmöjligheter i 
Europa.  Som ett led i att förbereda bolaget för vidare expansion stärker man nu upp såväl 
ledningsgrupp som styrelse, där Catarina Mård Löwenadler är det senaste tillskottet.  

Catarina Mård Löwenadler är bland annat Vice President på IKEA of Sweden AB såväl som 
styrelsemedlem i IKEA Supply AG och har under en tid bedrivit ett samarbete med UNYQ under 
konceptet ”Democratic Design”.  Samarbetet har resulterat i en prototyp som ska göra e-
sportutrustning ergonomisk, skräddarsydd och sist men inte minst smälta in i heminteriör. Kort och 
gott; en 3D-printad stol för e-sport.   

”Att få möjligheten att kliva in ett bolag precis när tillväxten börjar ta fart är verkligen spännande. 
Med erfarenhet inom medicinteknik och entreprenörskap hoppas jag kunna tillföra mycket rörande 
såväl produktutveckling som företagsexpansion. IKEA har alltid arbetat för att sammanföra design 
med prisvärda produkter, en mission som vi delar med UNYQ.  Jag ser fram emot att kunna bidra med 
mina kunskaper på UNYQ:s ambitiösa resa mot ytterligare tillväxt och lönsamhet”, säger Catarina 
Mård Löwenadler.  

Som ordförande i styrelsen återfinns Ed Pope, medgrundare och Partner i Exponential Partners och 
en av UNYQ: s största ägare. Ed Pope har under hela sitt yrkesverksamma liv varit en entreprenör och 
byggt globala företag samt investerat i banbrytande teknologi. Han sitter även i styrelsen för flertalet 
teknikföretag bland annat TicTrac, en ledande plattform för hälsospårning.  

”UNYQ är ett teknik-  och designföretag med mycket potential och när vi nu ser stora möjligheter att 
öka vår marknadsandel är vi glada att kunna välkomna Catarina in i en kompetent styrelse. Vi 
fortsätter att ta betydande steg mot fast mark i de nordiska länderna och med Stockholm som bas ser 
vi kontinuerligt över nya möjligheter i regionen. Vi är bara i början på vår resa, och Catarina kommer 
bidra stort på vägen framåt”, säger Ed Pope, styrelseordförande, UNYQ. 

Catarina Mård Löwenadler upptar sin position i UNYQ:s styrelse i juni 2018.   

För mer information, vänligen kontakta:  

Ed Pope, styrelseordförande UNYQ.  

ed@exponential.vc 

Eythor Bender, vd på UNYQ  

mailto:ed@exponential.vc


 

 

Eythor@unyq.com 

 

OM UNYQ 
UNYQ är den djärva pionjären inom medicinteknik som använder digitalisering och 3D printing för att 
masstillverka individuellt kundanpassade produkter. UNYQ grundades I Silicon Valley, San Fransisco 
och har mer än 50 aktiva marknader som sträcker sig över Nordamerika och Europa och med kontor i 
3 länder. För att läsa mer om UNYQ, deras nätverk och produkter, besök www.unyq.com   
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