
 

 

 

Pressmeddelande 
2018-03-13 

 

 

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Colabitoil Sweden AB 

Valberedningen för Colabitoil Sweden AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den  
17 maj 2018 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. 
  
Valberedningen föreslår sju ordinarie ledamöter och en suppleant. 
 
Valberedningen föreslår omval av Niclas Lundqvist, Lennart Sjögren, Antonio Martinez, Björn Norrbom, 
Jan Nordlöf och Christer Sundin. 
 
Valberedningen förslår nyval av Karin Svärd Hertel efter Per-Erik Holmgren som undanbett sig omval. 
  
Valberedningen föreslår omval av Björn Norrbom till styrelseordförande.  
 
Valberedningen föreslår att Per-Erik Holmgren väljs som suppleant. 
 
Karin Svärd Hertel, bosatt i Sandviken, är 52 år och är civilingenjör med inriktning kemiteknik. Karin är 
utbildad på KTH och har en bred industribakgrund i olika chefsroller från svenska storföretag som ABB, 
AGA, Ericsson och Sandvik. Sedan 7 år tillbaka driver Karin egen konsultverksamhet med fokus på 
interim management, förändringsledning och affärsutveckling. Uppdragsgivarna idag är främst mindre 
företag, kommuner och offentliga verksamheter. 
 
Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Christer Sundin och Lennart Sjögren. 
 
Valberedningens förslag i övriga frågor kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman. 
 
Valberedningen i Colabitoil Sweden AB (publ) 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Christer Sundin, Valberedningens ordförande, tel 070-688 72 83 alt. christer.sundin@colabitoil.com 
Lennart Sjögren, tel. 070-695 31 68 alt. lennart.sjogren@colabitoil.com 

 
 

 

 
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens 
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara 
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa 
produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning  
av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar.  
För mer information besök www.colabitoil.com 

 

http://www.colabitoil.com/

