
 
 

Tom Ruud (født 1950) – foreslått som styreleder  
Tom Ruud var konsernsjef i Kistefoskonsernet i perioden 2013 til 2015. Han har tidligere hatt 
ledende stillinger i en rekke selskaper, deriblant medlem av konsernledelsen i Umoegruppen 
og Nordea Bank AB. Ruud har også vært konsernsjef i Kreditkassen og Aker Norcem. Han 
er i dag styremedlem i Kistefos AS og styreleder i Kistefos sine datterselskaper Advanzia 
Bank (Luxembourg) og TransAtlantic (Gøteborg). Ruud har gjennom de siste tretti årene 
vært styreleder eller styremedlem i et stort antall børsnoterte og privateide selskaper, både i 
Norge og internasjonalt, deriblant Storebrand ASA, Orkla ASA and Total E&P Norge AS. 
 
Tom Ruud er sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han har også 
deltatt i et ledelsesprogram på Wharton. 
 
Ruud eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet. 
 
Kathryn Moore Baker (født 1964) – foreslått som nytt styremedlem 
Kathryn Moore Baker er senior partner i Pulpit Rock Energy AS i tillegg til å være profesjonell 
investor, styrerepresentant og rådgiver. Hun har tidligere vært partner i Reiten & Co., 
Engagement Manager i McKinsey & Co. Inc, Norway og finansanalytiker i Morgan Stanley & 
Co. Inc, New York. Moore Baker er blant annet styremedlem i Akastor ASA, Catena Holding 
plc, Bertel O. Steen Invest AS og varamedlem til styret i Norges Bank. Hun har tidligere 
innehatt styreverv i en rekke selskaper deriblant Data Response ASA, BW Gas ASA og 
SafeRoad AS.  
  
Moore Baker er utdannet BA in Economics fra Wellesley College i USA i tillegg til at hun har 
en MBA fra Dartsmounth's Amos Tuck School of Business i USA.  
 
Kathryn Moore Baker eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet. 
 
Live Haukvik Aker (født 1963) – foreslått som nytt styremedlem 
Live Haukvik Aker er finansdirektør og COO i Komplett Group. Hun har lang erfaring som 
leder på direktørnivå, og bred kunnskap og arbeidspraksis innenfor ledelse, 
forretningsutvikling, finans, regnskap og økonomisk styring. Haukvik Aker er styreleder i 
Komplett Bank ASA i tillegg til styremedlem i andre selskaper innen Komplettkonsernet. Hun 
har tidligere innehatt styreverv i en rekke selskaper, deriblant Eksportfinans ASA, Borgestad 
ASA og Revus Energy ASA.  
 
Haukvik Aker har en mastergrad innen finans fra University of Fribourg i Sveits i tillegg til at 
hun har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo.  
 
Live Haukvik Aker eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i selskapet. 
 
Erling Meinich-Bache (født 1966) – foreslått gjenvalgt som styremedlem 
Erling Meinich-Bache er økonomi- og finansdirektør i IKM Gruppen AS, et selskap nært 
tilknyttet en av Agasti Holding ASAs største aksjonærer. Han har også en rekke styreverv i 
ulike selskaper, både i og utenfor IKM Gruppen.  Meinich-Bache har vært medlem av styret i 
Agasti Holding ASA siden 23. mai 2012. 
 
Erling Meinich-Bache har en mastergrad innenfor økonomistyring.  
 
Meinich-Bache eier ingen aksjer, opsjoner eller tegningsretter i Agasti Holding ASA, men har 
et forretningsmessig forhold til IKM Industri-Invest AS som er en av selskapets største 
aksjonær. 
 
 
 



 
 

Øystein Tenold (født 1965) – foreslått som nytt styremedlem 
Øystein Tenold er grunnlegger, eier og daglig leder i Tenold Gruppen AS som er Agasti 
Holding ASAs nest største aksjonær. Tenold er styreleder i en rekke selskaper innen Tenold 
konsernet som har virksomhet innen finans og eiendom.  
 
Tenold er utdannet flyingeniør fra Skandinaviens Flygtekniska Akademi i Sverige.   
 
Øystein Tenold og nærstående eier 30 848 997 aksjer i selskapet, og har gjort avtale om å 
kjøpe ytterligere 14 000 000 aksjer. Tenold og nærstående eier ingen opsjoner eller 
tegningsretter i selskapet.  

 
 
 


