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PRESSMEDDELANDE 
 
 
 
Information från Industrivärden och dess huvudägare 
 
 
Industrivärden och dess huvudägare, Handelsbanken med pensionsstiftelser och pensionskassa, Jan Wallander 
och Tom Hedelius stiftelse samt närstående forskningsstiftelser, L E Lundbergföretagen och SCA:s 
pensionsstiftelser kommer att föreslå valberedningarna i Industrivärden och dess innehavsbolag vissa 
förändringar inför bolagsstämmorna i vår. 
 
Sverker Martin-Löf har meddelat att han önskar lämna sina styrelseuppdrag vid kommande bolagsstämmor. 
Huvudägarna och Industrivärden kommer därför att i valberedningsarbetet verka för följande förändringar. 
 

 att till ny ordförande i Industrivärden föreslå Anders Nyrén. Rekryteringsprocessen avseende ny VD 
pågår. Fredrik Lundberg utses till vice ordförande. 

 att Anders Nyrén lämnar sitt ordförandeuppdrag i Handelsbanken. Till ny ordförande i Handelsbanken 
föreslås Pär Boman. Fredrik Lundberg kvarstår som vice ordförande och Anders Nyrén kvarstår i 
styrelsen. Besked om efterträdare till Pär Boman som VD för banken kommer att lämnas av bankens 
styrelse före årsstämman. 

 att Pär Boman föreslås som ny ordförande i SCA och ny ledamot i Skanska.  
 att Bengt Kjell föreslås som ny ordförande i SSAB 
 att Anders Nyrén föreslås som ledamot i Ericsson. 
 

Huvudaktieägarnas uppfattning är att förslagen till förändringar passar väl för respektive bolag och är lämpliga 
lösningar på generationsskiftet i gruppen och därmed breddar gruppen av ledande befattningshavare. 
Huvudägarna har tagit intryck av den senaste tidens debatt bl.a. om frågan kring personunioner inom gruppen. 
Avsikten är därför att följande principer skall gälla i framtiden: Ledande befattningshavare i innehavsbolagen ska 
inte sitta i Industrivärdens styrelse. Vidare skall dessa endast i begränsad omfattning kunna sitta i något annat 
bolags styrelse inom gruppen. 
 
”Jag anser att den successionsplan som nu utarbetats har alla förutsättningar att på ett professionellt sätt uppfylla 
Industrivärdens ambition att vara en aktiv och långsiktig ägare i svenska börsnoterade storbolag. Jag noterar med 
tillfredställelse att pensionsstiftelserna med flera inom Handelsbanken och SCA är fortsatt beredda att ta sitt 
långsiktiga ägaransvar och samtidigt konstaterar jag att det goda samarbetet med Lundbergs består och 
utvecklas till gagn för ägarstabiliteten i Industrivärden”, säger Sverker Martin-Löf. 
 
”När nu Sverker Martin-Löf lämnar sina styrelseuppdrag i gruppen tar nya krafter vid som är väl förtrogna med 
respektive bolag och därmed borgar för kontinuitet. Sverker har en mycket framgångsrik karriär bakom sig både 
som VD och ordförande i flera olika bolag. Det finns anledning att vara mycket tacksam för hans hängivna 
insatser under många år. Han har gjort bolagen stora tjänster som i många fall varit avgörande för utvecklingen. 
Vi tillönskar Sverker allt gott för framtiden”, säger Fredrik Lundberg. 
 
Stockholm den 22 januari 2015 
 
Styrelsen  
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) 
 
För ytterligare information kontakta: 
Sverker Sivall, Kommunikationschef, telefon 08-666 64 00 
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