
 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

 

Valberedningens förslag till bolagsstämman i Creades 

den 20 april 2012 

 

Inför den extra bolagsstämman i Creades AB (publ) den 20 april 2012 föreslår valberedningen att 

styrelsen för Creades ska bestå av fem ledamöter och utgöras av Marianne Brismar (nyval), Stefan 

Charette (omval), Sven Hagströmer (omval), Hans Karlsson (nyval) och Maud Olofsson (nyval). 

Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande. 

 

Marianne Brismar (född 1961) är styrelseledamot i Beijer Alma AB, Concentric AB och Semcon AB, 

och var verkställande direktör i Atlet AB 1995-2007. Marianne är civilekonom och har 

apotekarexamen. Hans Karlsson (född 1950) är grundare av och styrelseledamot i NeoNet AB och 

grundare av HiQ International AB, där han var styrelseordförande till och med 2002. Hans har en MSc 

från Kungliga Tekniska Högskolan. Maud Olofsson (född 1955) har tidigare bland annat varit 

partiledare för Centerpartiet under åren 2001-2011 och näringsminister under åren 2006-2011. Hon 

var vice statsminister under mandatperioden 2006-2011. Maud har nyligen föreslagits som 

styrelseledamot i Arise Windpower AB, Diös Fastigheter AB och LKAB. 

 

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende ordförande vid stämman, arvode till 

styrelsens ledamöter och principer för utseende av valberedningen, samt ytterligare information om de 

föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på www.creades.se. 

 

Valberedningen har bestått av representanter för Creades fyra största aktieägare, nämligen Sven 

Hagströmer (representerade Biovestor AB), Claes-Henrik Julander (representerade Pan Capital AB), 

Mats Qviberg (representerade Investment AB Öresund) och Mikael Brantberg (representerade 

Noonday Asset Management). Mikael Brantberg avgick från valberedningen i samband med att 

Noonday helt nyligen avyttrade sina aktier i Creades.  

 

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som tillsammans representerar 35,3% av rösterna i 

Creades, innefattande Biovestor AB samt Investment AB Öresund. 



 

 

 

Valberedningsledamoten Claes-Henrik Julander (Pan Capital), som representerar 24,8% av rösterna i 

Creades, har nominerat Claes-Henrik Julander till styrelseledamot. I övrigt stödjer Pan Capital 

valberedningens förslag. Claes-Henrik Julander (född 1969) är verkställande direktör i Pan Capital. 

 

Stockholm den 17 april 2012 

Valberedningen i Creades AB (publ) 

 

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00 

 


