
Lisa Berg Rydsbo, Adam Schatz och Sofia Kinberg föreslagna
som nya styrelseledamöter i GWS Production
De största aktieägarna för GWS Production AB (publ) föreslår Lisa Berg Rydsbo, Adam Schatz och Sofia Kinberg som nya
styrelseledamöter i GWS styrelse för att hjälpa till att driva bolagets ambitiösa tillväxtstrategi för att göra dess Safeture-
plattform ett alltmer erkänt verktyg för att skydda anställda.

Lisa Berg Rydsbo, född 1972, är marknadschef med en lång erfarenhet av att bygga och leda team inom mjukvaruindustrin med fokus på
tillväxt för globala företag. Idag arbetar Berg Rydsbo som investerare, styrelseledamot och konsult. Hon har tidigare haft ledande
marknadsföringspositioner hos Hewlett Packard, Mercury Interactive, Panopticon Software och Qlik.

Adam Schatz, född 1974, börjar som CFO för Bygghemma Group den 1 april efter mer än tre år på Axiell Group, ett svenskt mjukvaruföretag
med mer än 300 anställda i 24 länder. Schatz har haft en bred karriär inom hälsovård, riskkapital och investment banking, och har haft olika
seniora positioner inom försäljning och affärsutveckling hos företag som Baxter International och Gambro. Han började sin karriär som
analytiker på Goldman Sachs.

Sofia Kinberg, född 1971, är en kommunikationsexpert som specialiserat sig på strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. Kinberg
var ansvarig för global kommunikation vid Visit Sweden och är för närvarande rektor på Internationalla Engelska Skolan i Sundbyberg.
Tidigare har hon även arbetat som kommunikationsspecialist och projektledare på företaget Food & Friends i Stockholm.

“Vår Safeture-teknikplattform får mer och mer uppmärksamhet bland kunderna, så tiden är perfekt för att utöka styrelsen genom att ta in
sådana skickliga människor som Lisa, Adam och Sofia för att hjälpa oss att fortsätta växa”, säger GWS: s ordförande Semmy Rülf. "Fler och
fler företag ser oss som en värdefull partner för att skydda sina anställda med hjälp av vår plattform. Det är uppmuntrande att se att vår
strategi fungerar."

Mathialagan Nalappan, Deep Parekh och Hans Skalin har avböjt omval.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
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E-post: andreas.rodman@globalwarningsystem.com 
www.globalwarningsystem.com 

Om GWS Production AB och Safeture

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheten från en global SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska oceanen och
terrorattackerna i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture, vilket är det nya, kompletta verktyget för att ta kontroll
över medarbetarnas säkerhet med en toppmodern teknik. GWS-aktien är noterad på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: GWS). Erik
Penser Bank AB är certifierad rådgivare, tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.


