
Corpura Fondkommission förstärker styrelsen 
med erfarna Magdalena Stenbäck

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för 
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, 
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort 
nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning 
till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför 
bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer. 

Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i 
partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området 
och kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med 
våra kunder. 

Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö. 
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Börshuset, Skeppsbron 2
SE-211 20 Malmö
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Magdalena Stenbäck tar plats som ledamot i Corpura  
Fondkommissions styrelse. Magdalena kommer tillföra mycket 
med en bred erfarenhet från finans- och investeringssektorn 
både som rådgivare och från ägarsidan, bl.a. från SEB Enskilda 
och Investor AB

Magdalena har arbetat med M&A, kapitalanskaffningar,  
noteringar och ägarfrågor i publika och ägarledda bolag. 
Idag är hon operativt engagerad som ansvarig för  
strategiska och finansiella projekt på det First North- 
noterade bolaget FRISQ, där hon även var CFO 2016–2019.

– Med sin kompetens och erfarenhet är jag övertygad om att 
Magdalena kommer att bli en stor tillgång för Corpura. Hon 
känner till branschen väl och har följt oss från sidan under  
ett par år. Vi är mycket glada och stolta över att Magdalena 
valde att acceptera ett styrelseuppdrag hos oss, kommenterar 
Fredrik Holst.

Vi välkomnar Magdalena och vill även passa på att tacka 
Andreas Stenbäck för tre bra år i styrelsen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta: 
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48 
eller mail fredrik.holst@corpura.se


