
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  

Actic Group AB · Smidesvägen 12 · SE-171 41 Solna · Box 1805 

actic.se · facebook.com/acticsverige 

Pressmeddelande 
 
2019-03-19 
 

Trine Lise Marsdal föreslås till ny styrelsemedlem Actic Group  

 
Valberedningen i Actic Group AB (publ) föreslår årsstämman Trine 
Lise Marsdal som ny styrelsemedlem. Trine Lise Marsdal är sedan 
2016 CFO för Nordic Choice Hotels med ansvar för koncernens 
finansiering, redovisning samt bolags- och affärsstyrning. Trine har 
tidigare verkat inom PwC och bland annat varit CFO på Optimera AS. 
 
”Förutom den formella kompetensen och erfarenheten som CFO för flera 
bolag, ser valberedning och styrelse en stor fördel i att Trine kan tillföra Actic 
erfarenheter från den miljö av service och stark kultur som så tydligt präglar 
Petter Stordalens företag”, säger Göran Carlson, styrelseordförande i Actic 
Group. 
 
Vidare föreslås omval av ledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, 
Therese Hillman, Viktor Linnell och Fredrik Söderberg. Åsa Wirén har 
avböjt omval. Göran Carlson föreslås väljas till ordförande i styrelsen. 
  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88 
 

  

Actic i korthet 

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 
startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på 
gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 177 anläggningar med drygt 
220 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic 
erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får 
personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med 
baderbjudandet differentierar Actic på marknaden. Actics vision är att bidra till ett friskare 
samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics 
medarbetare engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. 
Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en 
nettoomsättning under 2018 om 941 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Anders 
Carlbark. 
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