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Pressinformation från AB Volvos valberedning 

Helena Stjernholm, Håkan Samuelsson och 

Martin Lundstedt föreslås som nya 

styrelseledamöter i AB Volvo 

Valberedningen i AB Volvo föreslår att Helena Stjernholm, Håkan Samuelsson 
och Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo, väljs till nya 
styrelseledamöter vid årsstämman den 6 april 2016. Valberedningen har också 
beslutat föreslå omval av ordförande Carl-Henric Svanberg samt ledamöterna 
Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Kathryn V. Marinello, 
Martina Merz, Hanne de Mora och Lars Westerberg. Anders Nyrén har meddelat 
att han inte står till förfogande för omval. 

Helena Stjernholm, 45, är sedan september 2015 vd och koncernchef för 

investmentbolaget AB Industrivärden. Hon har många års erfarenhet av olika företag 

och branscher, finansiering, företagstransaktioner och aktivt ägande från sin tidigare 

roll som partner och ansvarig för företagets Stockholmskontor på riskkapitalbolaget IK 

Investment Partners. Helena Stjernholm har varit ledamot i ett flertal svenska och 

utländska styrelser. 

Håkan Samuelsson, 64, har över 35 års erfarenhet från ledande positioner inom 

fordonsindustrin och arbetar sedan 2012 som vd och koncernchef för Volvo Car 

Group. Majoriteten av sin karriär har han spenderat i lastbilsindustrin med nio år inom 

den tyska lastbilstillverkaren MAN och dessförinnan närmare 25 år för svenska Scania. 

Håkan Samuelsson sitter idag i styrelsen för Teknikföretagen. 

Martin Lundstedt tillträdde som vd och koncernchef för Volvo i oktober 2015. Han har 

innehaft en rad olika chefspositioner, senast som vd och koncernchef för Scania. 

Valberedningen anser att det är positivt och värdefullt för bolaget att vd och koncernchef 

är ledamot i styrelsen.  

Valberedningen i AB Volvo består av fyra representanter för bolagets största ägare, 

som tillsammans representerar 22,9 procent av aktierna och 49,1 procent av rösterna, 

och styrelsens ordförande. De ledamöter som representerar de största ägarna är Bengt 

Kjell, representant för AB Industrivärden, Lars Förberg, representant för Cevian 

Capital, Yngve Slyngstad, representant för Norges Bank Investment Management samt 

Pär Boman, representant för Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee 

Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen. 
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23 februari, 2016 

För ytterligare information vänligen kontakta: Bengt Kjell, valberedningens 

ordförande, telefon 08-666 64 00. 

 

 

 

 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews. 

 

 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och 
industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter 
cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 
Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information 
besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon. 

 

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 23 februari, 2016 kl 15:30. 
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