
           
          
 
 

 

Inför årsstämman i Nordic Entertainment Group AB (“NENT Group”) som hålls onsdagen 
den 19 maj 2021, föreslår valberedningen i NENT Group omval av samtliga nuvarande 
styrelseledamöter förutom David Chance som avböjt omval. Valberedningen föreslår även 
val av Andrew House till ny styrelseledamot, utöver det tidigare kommunicerade förslaget 
till val av Pernille Erenbjerg till ny styrelseordförande.  
 
Andrew House arbetade på Sony Corporation mellan 1990 och 2017 i flertalet roller, 
innefattande President och CEO för Sony Interactive Entertainment; President och CEO för 
Sony Computer Entertainment Europe; och Chief Marketing Officer för Sony Corporation. 
Andrew är förnärvarande styrelseledamot i Nissan Motor Limited och Advisory Board-
medlem i Intelity, den ledande leverantören av teknologi för bland annat hotellbranschen, 
samt Executive Mentor hos Merryck & Co och arbetar med private equity-investeringar 
inom interaktiv underhållning. Andrew har en BA Hons i engelska och litteratur från Oxford 
University. 
 
Erik Durhan, valberedningens ordförande: “Andrew House kommer med över 30 års 
erfarenhet av transformativt internationellt ledarskap som ledande befattningshavare och 
styrelseledamot, inom områdena försäljning, marknadsföring, teknik, produktutveckling och 
digitala tjänster. Han har bevisad erfarenhet av att framgångsrikt leda, rådge och handleda 
globala arbetsgrupper för att utveckla och genomföra vinnande strategier som driver både 
tillväxt och vinst, vilket kommer att vara av stort värde för NENT Group i sin expansion i 
Norden och internationellt.” 
 
Som meddelat den 12 januari har NENT Groups nuvarande styrelseordförande David Chance 
avböjt omval och valberedningen i NENT Group har föreslagit att Pernille Erenbjerg väljs till 
ny styrelseordförande.  
 
Valberedningen består av Vegard Torsnes utsedd av Norges Bank; Joachim Spetz utsedd av 
Swedbank Robur Fonder; Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder; samt NENT Groups 
styrelseordförande David Chance. Valberedningens ledamöter utsåg Erik Durhan till 
valberedningens ordförande vid sitt första möte. 
 
Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till NENT Groups årsstämma. 
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INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

https://www.nentgroup.com/sv/news/news-releases/valberedningens-forslag-till-val-av-styrelseordforande-1876467


           
          
 
 
Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag 
och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i 
varje nordiskt land och i Estland, Lettland och Litauen. Viaplay lanseras i Polen och USA 
under 2021, med lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver 
streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att 
förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm 
och ett globalt perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och 
‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 
270 72 17) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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