
 
 

John Høsteland (født 1947) – foreslått som styreleder  
 
John Høsteland er selvstendig næringsdrivende og eier av JH Consult hvor han 
driver rådgivningstjeneter rettet mot bedriftmarkedet. Han har tidligere vært 
administrerende direktør i en rekke selskaper som Höegh Capital Management ASA, 
Skogbrand Forsikring, First Securities ASA og Elcon Securities ASA med flere. 
Høsteland er styremedlem i Bank Norwegian, Aberdeen Baltikum, Höegh Capital 
Partners ASA, Guardian Corporate AS, Norwegian Finans Holding ASA og First 
Asset Management AS i tillegg til en rekke andre selskaper.  
 
John Høsteland er Dr. Scient i økonomi fra Norsk Miljø og Biovitenskaplig Universitet 
på Ås  
 
Høsteland eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet. 
 
 
Jon Bjørstad (født 1953) – foreslått som nytt styremedlem 
 
Jon Bjørstad  har tidligere vært administrerende direktør i en rekke selskaper som 
Tandberg Data ASA, Bird Technology, DnB Finans, Diners Club Sverige med flere. 
Bjørstad er styremedlem i Songa, Varier Furniture AS og LOG AS.  
 
Jon Bjørstad er utdannet Master of Business and Administration fra University of 
Wisconsin, USA.  
 
Bjørstad eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet, men har et 
forretningsmessig forhold til Perestroika AS som er Agasti Holding ASA’ største 
aksjonær.  
 
 
Ellen M. Hanetho (født 1964) – foreslått som nytt styremedlem 
 
Ellen M. Hanetho er CEO i Frigaard Invest. Hun har tidligere hatt ledende stillinger i 
en rekke selskaper som Credo Kapital, Credo Partners, Goldman Sachs og Citibank.  
Hanetho er styremedlem i Telio Holding ASA, Crudecorp ASA, Fearnley Finans AS 
og Fearnly Securities AS.  
 
Hanetho er utdannet Bachelor of Art in Business Administration fra Boston 
University. Hun har i tillegg en MBA grad fra Solvay Business School i Brussel, samt 
en Executive MBA fra INSEAD, Fontainebleau.  
 
Hanetho eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Trond Vernegg (født 1958) – foreslått som nytt styremedlem 
 
Trond Vernegg er partner i advokatfrimaet Arntzen de Besche hvor han først og 
fremst bistår som rådgiver for børsnoterte og private selskaper i forbindelse med 
transaksjoner og løpende drift. Vernegg er styreleder i Guardian Corporate AS og har 
tidligere innehatt styreverv i en rekke selskaper deribland Warren Wicklund AS, 
Warren Wicklund Kapitalforvaltning ASA, Elcon Securities ASA, Gjensidige NOR 
Equities ASA, Otrum ASA og Sparebank 1 Markets AS.  
 
Vernegg er utdannet Cand.jur. fra universitetet i Oslo.   
 
Vernegg eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet 
 
 
Kristin Louise Abrahamsen Wilhelmsen (født 1962) – foreslått som nytt 
styremedlem 
 
Wilhelmsen har mange års erfaring fra familiens investeringsselskap med plassering 
i ulike aktivklasser og er daglig leder i Flexiteek International AS. Hun har tidligere 
arbeidet innenfor finans med erfaring fra fondsavdelingen  og kredittavdelingen i DNB 
(tidligere DnC). Wilhelmsen innehar en rekke styreverv i familieeide selskaper.  
 
Wilhelmsen har studert økonomi ved Universitetet i Lund.  
 
Wilhemsen eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet.  
 
 
Ove Steinar Larsen (født 1950) – foreslått som ny leder av valgkomiteen 
 
Larsen er selvstendig næringsdrivende innenfor bedriftsrådgivning og styrearbeid i 
tillegg til å være investor. Han har tidligere vært administrerende direktør i Nydalens 
Compagnie AS, Investa Eiendom og Skadeforsikringsselskapet Vest AS. Larsen har 
hatt diverse styre- og tillitsverv blant annet innen bank, finans, forsikring, eiendom,  
aksjemegling, fondsmeglerforetak,handel, betalingskort og edb både i inn- og utland. 
 
Larsen er utdannet fra Norges Handelshøyskole.  
 
Larsen eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet.  
 
 
Truls Foss (født 1964) – foreslått som nytt medlem av valgkomiteen 
 
Truls Foss er partner og advokat i Advokatfirmaet Foss Brynildsen DA. Foss innehar 
en rekke styreverv, blant annet i Ekeskjær AS, Hasselgaarden DA, Gangnes AS og 
Dobloug ANS.  
 
Foss er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.  
 
Foss eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet. 
 



 
 

 
Eirik Iversen (født 1976) – foreslått som nytt medlem av valgkomiteen 
 
Eirik Iversen er finansdirektør i Coil Investment Group AS. Han har tidligere vært 
ansatt i transaksjonsrådgivningsavdelingen i PwC. Før dette arbeidet Iversen som 
Group Business Controller i Technor ASA. Han innehar styreverv i Acta 
Kapitalforvaltning AS, samt flere styreverv relatert til virksomheten til Coil Investment 
Group AS. 
  
Iversen er uteksaminert med en Master of Science grad i International Finance fra 
Skema Business School i Frankrike og B.Sc. fra Handelshøyskolen BI / University of 
Minnesota.  
 
Iversen eier eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet.  
 


