
 

 
Oslo, 15 Januar 2015 

 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist kåret til årets styreleder 2014 
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ble i dag hedret med prisen Årets Styreleder 2014 for sin innsats som 
styreleder gjennom 5 år i Kongsberg Automotive ASA.  
  
Den prestisjefylte prisen deles ut til styreledere i nordiske bedrifter med gode økonomiske resultater og 
som leder styrearbeidet med god kvalitet, har forretningsetikk og miljøprofil.  
 
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk, har 35 års erfaring innen 
kjøretøyindustrien og 22 års erfaring fra styrearbeid innen ideelle foreninger, private, offentlige og statlige 
bedrifter og stiftelser.  
Hun ble med i styret i Kongsberg Automotive ASA i 2007 og ble valgt til styreleder i 2010. 
 
- Ulla-Britt er en dyktig styreleder med bred erfaring, dyp markedsinnsikt og et godt strategisk blikk.  Hun 
har en inkluderende og åpen tilnærming, er løsningsorientert og ivaretar aksjonærenes og selskapets 
interesser på en utmerket måte. Ulla-Britt har bidratt til å ta modige og riktige grep som har styrket 
Kongsberg Automotive gjennom en krevende periode. Selskapet har hatt en positiv utvikling og er nå i en 
bedre posisjon til å møte fremtidige utfordringer, sier Hans Peter Havdal, konsernsjef Kongsberg 
Automotive ASA 
 
Tøff bransje 
I begrunnelsen for Årets Styreleder trekkes det frem at hun har meget god orden, forstår business, er 
strategisk, kreativ og forsøker alltid å hjelpe med ideer. Styrelederen kan være bestemt og besluttsom, 
samtidig lyttende og ydmyk. Hun kjenner kjøretøybransjen godt og ser muligheter i nye trender og 
utfordringer. Det er alltid bedriftens beste som står i fokus og styrelederen vet hva som kreves for å oppnå 
suksess. 
 
- Denne prisen er en fin anerkjennelse av det gode arbeidet vi i Kongsberg Automotive gjør, sier Ulla-Britt 
Fräjdin-Hellqvist.  Jeg er både stolt og glad over å motta denne prisen for arbeidet i KA,  og den inspirerer 
til videre innsats. I kjøretøyindustrien kan vi aldri ta noe for gitt.  Konkurransen er hard og vi jobber 
målrettet for å hele tiden  bli enda bedre.  
 
Hun fremhever at Kongsberg Automotive er et dynamisk selskap som gjennom en tydelig bedriftskultur og 
over 50 års erfaring har utviklet seg fra en aktør i det skandinaviske markedet til å fremstille produkter i 
verdensklasse til den globale kjøretøyindustrien.  
 
Prisen er en vandreskulptur av Marian Heyerdahl og ble delt ut i forbindelse med det årlige Chair of the 
Year-arrangementet i Oslo sentrum 15.januar. 
 
Bak kåringen står: 
Kjetil Hardeng, Partner Advokatfirmaet Haavind, leder corporate, Hovedpartner 
Erik Thorsen, Eltek asa, Årets styreleder 2013 - Chair of the Year (vinner sitter kun ett år) 



 

Siri Hatlen, styreleder Entra Eiendom asa, Sevan Marine asa, styremedlem Kitron asa, Norske 
Skogindustrier asa 
Kristin Krohn Devold, leder NHO Reiseliv, styremedlem Aker asa, Eika Gruppen as og Aker Kværner 
Holding as 
Olav H Selvaag, styreleder Selvaag bolig asa, Selvaag Prosjekt og Vedlikehold as og Ogs Holding as 
Kathrine Aspaas er siviløkonom.Hun har 23 års erfaring som finansjournalist i Aftenposten. Hun har 
skrevet bestselgeren Raushetens Tid - fra misunnelse til beundring  
Anders Misund, CEO EQT Norge, 20 styreverv, ny styreleder Norsk Venturekapital Forening 
 
 
 
Media: 
 
Fredrik Tangeraas, Director, Corporate Communications 
Tlf: +47 32 77 05 35; Fredrik.tangeraas@ka-group.com  
 
Hans Peter Havdal, CEO 
Tlf: +47 32770520. Mobile: +47 92065690 
 
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Årets Styreleder - Chair of the Year 2014 
+Tlf 46 70 3456 116; Ulla-britt@frajdin-hellqvist.se 
 
Initiativtager til prisene i Norden:  
Gunnar Eckbo, Styreanalytiker  
Tlf +47 92024576 post@styreinfo.no 
 www.chairoftheyear.com   
 
 
 
Om Kongsberg Automotive: 
Kongsberg Automotive leverer førsteklasses produkter til den globale kjøretøyindustrien. Våre produkter 
forbedrer kjøreopplevelsen gjennom å gjøre den tryggere, mer komfortabel og bærekraftig. Kongsberg 
Automotive har en global tilstedeværelse. Med inntekter på om lag EUR 1 milliard og ca 10.000 ansatte i 
20 land, er Kongsberg Automotive en global leverandør. Selskapet har hovedkvarter på Kongsberg og 32 
fabrikker verden over. Produktporteføljen består av setekomfortsystemer, gir og girskiftsystemer, fører og 
bevegelseskontrollsystemer, og væskeoverføringssystemer. - alt utviklet for globale kjøretøyprodusenter. 
Finn mer informasjon på www.kongsbergautomotive.com.  
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