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PRESSMEDDELANDE 

2018–07–06 

Ny styrelse ska leda InterEast 

in i framtiden 
Nu tillsätter InterEasts ägare en ny styrelse med uppdrag att utveckla företagets långsiktiga 

strategi- och organisationsarbete och ge nye vd:n Oscar Törnqvist bästa möjliga förutsättningar. 

– Styrelsen kommer framförallt bidra med ett mer koordinerat strategiarbete och vara ett 

bollplank för mig som vd. InterEast har flerårig organisk tillväxt i backspegeln och nu skapar vi en 

stabil grund för att fortsätta växa, säger Oscar Törnqvist, vd InterEast. 

En välkomponerad styrelse är en av 

InterEasts strategiska satsningar för att nå 

tillväxtmålen och genomföra etableringar 

på nya marknader.  

– Genom styrelsen ska vi tillföra värdefull 

kunskap som ska hjälpa oss nå en årlig 

tillväxtökning på 15 procent de kommande 

fem åren, säger Oscar Törnqvist. 

InterEast har tagit hjälp av Grant Thornton 

för att utforma ett ägardirektiv och hitta 

personer till styrelsen. 

– Det är en väl sammansatt grupp som 

bidrar med kompetens och erfarenhet i att 

utveckla affärer inom vår bransch. Affärsstrategiskt handlar ägardirektivet främst om att 

vidareutveckla det arbetssätt som InterEast utgått ifrån sedan starten – att växa organiskt och 

etablera företaget på nya marknader genom lokala kontor och personal. 

Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseledamot i bland annat Green Cargo och Luftfartsverket, blir 

ordförande. Hon har lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport & 

logistikbranschen och detaljhandeln hos exempelvis Volvo Logistics och Hemtex. 

– Jag ser stor potential för Intereast, det är ett företag som har en unik position inom ett antal 

otroligt viktiga områden med allt från kombinationer av kunder och dess flöden till bra värderingar 

och kultur i bolaget. Det är den främsta anledningen till att jag vill vara med och driva på den 

fortsatta utvecklingen för Intereast. Jag ser fram emot att arbeta med Oscar som vd och den 

nytillsatta styrelsen, säger Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseordförande InterEast. 

 

 

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande InterEast. 

http://www.intereast.se/
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InterEast styrelse: 

• Ann-Christine Hvittfeldt, Green Cargo och Luftfartsverket, styrelseordförande 

• Kent Lindholm, Germa och Grant Thornton, styrelseledamot 

• Peder Törnqvist, grundare InterEast, styrelseledamot 

• Karin Törnqvist, grundare InterEast, styrelseledamot 

 

För ytterligare information   

Oscar Törnqvist, vd InterEast, 031-69 53 60, oscar.tornqvist@intereast.se  

Magnus Sjöbäck, presskontakt InterEast, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se    
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