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Mölndal 11 september 2015 

 

 

KappAhl AB:s (publ) valberedning föreslår omval av ledamöterna Anders Bülow, Christian W. 

Jansson, Pia Rudengren och Susanne Holmberg inför årsstämman i KappAhl den 2 december 2015. 

Amelia Adamo har avböjt omval. Vidare föreslås att Gustaf Öhrn och Kicki Olivensjö väljs till nya 

styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Anders Bülow omväljs som styrelseordförande.  

  

Gustaf Öhrn är koncernchef i Stadium AB (fram till oktober 2015). Gustaf Öhrn har tidigare varit vd i 

Fotoquick AB, Amago Capital AB, J. Lindeberg AB och Speed Ventures AB. Vidare har han varit 

chef för ungdomsavdelningen och damavdelningen på Hennes & Mauritz AB. Gustaf Öhrn är 

styrelseledamot i Acne Studios Holding AB samt utbildad ekonom.       

Kicki Olivensjö tillträder den 1 oktober som sortiments- och inköpschef för Venue Retail Group och 

har tidigare arbetat som affärsområdeschef samt design- och inköpschef på Åhléns. Hon har 

dessförinnan arbetat som design- och inköpschef på Lindex samt design- och produktionschef på Peak 

Performance. Vidare har Kicki Olivensjö arbetat på Hennes & Mauritz AB i olika positioner i Sverige 

och Hong Kong. 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 kommer att publiceras i början 

av november 2015 i samband med kallelsen till årsstämman.  

Följande personer ingår i valberedningen i KappAhl AB (publ) inför årsstämman den 2 december 

2015: Rune Andersson (Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder AB), Elisabet 

Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder AB) och Göran Espelund (Lannebo Fonder AB). Styrelsens 

ordförande Anders Bülow har adjungerats till valberedningen. 

För ytterligare information kontakta 

Rune Andersson, valberedningens ordförande, tel. 0708-98 77 10 

Anders Bülow, styrelsens ordförande, tel. 0706-61 09 88 

Charlotte Högberg, kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com  

 

 

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen 

samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med 

särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och 

antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm.  


