
Bambusers valberedning föreslår att Sonia
Gardner och Jørgen Madsen Lindemann
väljs till nya styrelseledamöter i bolaget –
Alexander Mcintyre har meddelat att han
avser avgå som styrelseledamot

För  att  ytterligare  förstärka  styrelsens  kompetens  föreslår  valberedningen  för  Bambuser  att  Sonia
Gardner respektive Jørgen Madsen Lindemann väljs in som nya styrelseledamöter i Bambuser. Samtidigt
meddelar Alexander Mcintyre att han avser att frånträda sin position som styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen avser mot bakgrund av valberedningens förslag att inom kort kalla till en extra bolagsstämma
varvid  kallelsen  kommer  offentliggöras  separat.  Alexander  Mcintyre  kommer  att  lämna  styrelsen  i
samband med den extra bolagsstämman.

“Styrelsen  tackar  Alexander  för  hans  arbete  och  allt  han  bidragit  med  till  bolaget  under  hans  år  i
styrelsen. Vi önskar Alexander all lycka i framtiden” säger Joel Citron, styrelseordförande i Bambuser.

Sonia Gardner (född 1962) är medgrundare och verkställande direktör i Avenue Capital Group, en global
alternativ  investeringsförvaltare  med  över  11 miljarder  dollar  under  förvaltning.  Hon  ansvarar  för
förvaltningen  av  bolaget  som  hon  grundade  tillsammans  med  sin  bror  1995.  Sonia  var  tidigare
styrelseordförande i den globala styrelsen för 100 Women in Finance och är nu ordförande emeritus.
Sonia Gardner är ledamot av Client Advisory Board vid Citi Private Bank. Sonia Gardner är Goodwill-
ambassadör för FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF). I denna roll arbetar Sonia Gardner för att ge
kvinnor  tillgång  till  ekonomiska  resurser  för  att  starta  och  utveckla  företag,  lyfta  sina  familjer  ur



fattigdom samt hjälpa till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Sonia Gardner är oberoende i förhållande till
bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Jørgen Madsen  Lindemann (född  1966)  har  en  gymnasieexamen från  Gentofte  Gymnasium.  Jørgen
Madsen  Lindemann  är  styrelsemedlem  i  Miinto  Group  och  WaterBear Network.  Han  har  tidigare
innehaft  roller  såsom koncernchef  för  Modern  Times Group MTG AB samt  varit  styrelseledamot  i
Zalando SE. Jørgen Madsen Lindemann är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt
beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bolagets valberedning bedömer att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann har en kompetens och
bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete och att  valet av dessa ligger väl i  linje med de
diskussioner som förts inom valberedningen kring kompetensutveckling och jämställdhet.

###

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 01:15 (CEST)

Kontaktinformation
Corporate Communications, Bambuser AB | +46 8 400 160 00 | ir@bambuser.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB | +46 8 463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Om Bambuser AB 
Bambuser är ett  mjukvaruföretag som är specialiserat  på interaktiv live-streaming. Företagets primära produkt,  Live
Video Shopping, är en molnbaserad mjukvarulösning som används av globala varumärken och e-handlare för att erbjuda
direktsända shoppingupplevelser på webbplatser, mobilappar och sociala medier. Bambuser grundades 2007 och har sitt
huvudkontor i Stockholm.


