
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, 

energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi 

som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland, Norge och 
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Valberedningens förslag 

till styrelse i Rejlers 
Valberedningen föreslår nyval av Ivar Verner till styrelsens ordförande. Som ny styrelseledamot föreslås Helena 

Nordman-Knutson. Valberedningen föreslår därutöver omval av Peter Rejler (nuvarande styrelseordförande), 

Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson.  

Helena Nordman-Knutson är född 1964. Hon har en pol mag-examen från universitetet i Helsingfors och en 

ekonomie magisterexamen från Svenska handelshögskolan i Helsingfors. I närmare 20 år har Helena Nordman-

Knutson arbetat som finansanalytiker på bland annat Enskilda, Öhman Fondkommission och Orkla Securities. Där 

har hon granskat och analyserat stora teknik- och telekombolag på aktiebörser runt om i världen. Genom Helena 

Nordman-Knutson tillförs styrelsen ytterligare kompetens kring vad som styr och påverkar utvecklingen av 

teknikbolag på aktiemarknaden. Sedan 2014 arbetar Helena Nordman-Knutson som senior konsult på 

Hallvarsson&Halvarsson. Hon är styrelseledamot och medlem av revisionskommittén i Transmode. Helena Nordman-

Knutson har inget aktieinnehav i Rejlers.  

 

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman som publiceras den 28 mars. 

Årsstämman äger rum den 29 april 2014 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. 

 

  

För ytterligare information kontakta: 

Kent Hägglund, valberedningens ordförande, tel. 070-543 68 35, e-post: kent.hagglund@dlanordic.se 

Ivar Verner, vice styrelseordförande, tel. 0708-21 70 31, e-post: ivar@vernerpartners.se  

 

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 09:00. 
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