
	  

	  
	  

	  
	  

Team	  Sportia	  AB	  |	  Box	  189	  |	  SE-‐435	  24	  Mölnlycke	  |	  Besöksadress:	  Mölnlycke	  Fabriker	  13	  
Telefon:	  031-‐355	  10	  00	  |	  E-‐post:	  info@teamsportia.se	  |	  www.teamsportia.se	  

1	  

	  
PRESSRELEASE	  
	  
Mölnlycke,	  måndag	  24	  juni,	  2013	  
	  
	  
Team	  Sportia	  AB	  får	  ny	  styrelse	  
	  
På	  ägarmöte	  och	  extra	  bolagstämma	  i	  Team	  Sportia	  AB,	  onsdag	  den	  19	  juni	  valdes	  en	  ny	  
styrelseordförande	  och	  styrelse	  till	  bolaget.	  Detta	  är	  ett	  steg	  i	  arbetet	  med	  att	  skapa	  rätt	  
förutsättningar	  för	  pågående	  rekonstruktionsprocess	  och	  inför	  framtiden.	  
	  
	  
Den	  preliminära	  rekonstruktionsplanen	  blev	  i	  förra	  veckan	  godkänd	  av	  Tingsrätten	  och	  den	  nya	  
styrelsen	  tar	  nu	  ansvar	  för	  att	  genomföra	  en	  framgångsrik	  rekonstruktion	  av	  bolaget.	  I	  samband	  
med	  den	  extra	  bolagsstämman	  togs	  också	  ett	  enhälligt	  beslut	  av	  ägarna	  att	  öppna	  upp	  för	  extern	  
finansiering	  och	  ägande	  i	  Team	  Sportia	  AB,	  något	  som	  tidigare	  varit	  begränsat.	  
	  
Den	  tidigare	  styrelsen	  i	  Team	  Sportia	  AB	  valde	  för	  ett	  tag	  sedan	  att	  ställa	  sina	  platser	  till	  
förfogande.	  Avgående	  styrelseordförande	  Lars	  Stenberg	  kommenterar:	  	  
	  
Då	  bolaget	  är	  i	  en	  situation	  med	  behov	  av	  nytt	  kapital,	  ny	  bankfinansiering,	  så	  har	  styrelse-‐
kompetensen	  stärkts.	  Mixen	  av	  externa	  ledamöter	  i	  en	  kombination	  med	  starka	  ledamöter	  från	  
ägarleden	  skapar	  förutsättningar	  för	  en	  framgångsrik	  rekonstruktion	  och	  stora	  möjligheter	  att	  
utveckla	  både	  bolaget	  och	  kedjan	  i	  positiv	  riktning.	  	  
	  
	  
Den	  nya	  styrelsen	  i	  Team	  Sportia	  AB	  består	  av	  följande	  personer:	  
	  
Mats	  Andersson	  (ordförande	  extern,	  nyval)	  
Med	  lång	  erfarenhet	  som	  operativ	  chef	  i	  Telia,	  CEO	  i	  Conductor	  AB	  och	  CEO	  i	  Anticimex	  AB,	  har	  
Mats	  haft	  och	  har	  uppdrag	  i	  olika	  branscher	  inom	  handel,	  service,	  telekommunikation	  och	  IT.	  
	  
Magnus	  Berthling	  (ledamot	  extern,	  nyval)	  
Affärsutvecklare	  och	  rådgivare	  med	  stor	  erfarenhet	  av	  företagsledning,	  förändringsprocesser	  
och	  marknadsföring	  i	  flera	  bolag.	  Flera	  pågående	  styrelseuppdrag	  för	  bl.a.	  Lekia,	  Colorama.	  	  
	  
Ronny	  Keskitalo	  (ledamot	  ägare,	  omval)	  
Ägare	  Team	  Sportia	  Kalix	  
	  
Robert	  Gillewård	  (ledamot	  ägare,	  nyval)	  
Ägare	  Team	  Sportia	  Umeå.	  	  
	  
Gunnar	  Ahlström	  (ledamot	  ägare,	  nyval)	  
Ägare	  Team	  Sportia	  Åkersberga.	  Tidigare	  mångårig	  VD	  för	  Norstedts	  Förlag	  och	  
Akademibokhandeln	  AB,	  samt	  vice	  VD	  för	  KF	  Media.	  Lång	  erfarenhet	  av	  företagsledning	  och	  
styrelsearbete	  i	  handeln	  från	  både	  leverantörs-‐	  och	  detaljistled.	  
	  
Anders	  Edvardsson	  (ledamot	  extern,	  nyval)	  
CFO,	  Team	  Sportia	  AB,	  samt	  delägare	  i	  Team	  Sportia	  Växjö	  
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För	  mer	  information:	  
	  
Lars	  Stenberg,	  tf	  VD	  och	  tidigare	  styrelseordförande,	  Team	  Sportia	  AB	  
E-‐post:	  lars.stenberg@teamsportia.se	  
Telefon:	  0706-‐51	  78	  90	  
	  
Mats	  Andersson,	  Styrelseordförande,	  Team	  Sportia	  AB	  
E-‐post:	  mats.andersson@uninvest.se	  
Telefon:	  070-‐819	  00	  19	  
	  
	  
	  
	  
	  
Om	  Team	  Sportia:	  
Team	  Sportia	  är	  en	  rikstäckande	  och	  franchisebaserad	  sportkedja	  med	  126	  lokalanpassade	  butiker	  från	  
Kiruna	  i	  norr	  till	  Ystad	  i	  söder.	  Vi	  omsätter	  drygt	  2,6	  mdkr	  och	  huvudkontoret	  ligger	  i	  Mölnlycke,	  Göteborg.	  
Team	  Sportia-‐kedjan	  har	  ca	  1	  000	  duktiga	  medarbetare	  som	  sätter	  kunskap	  och	  service	  främst.	  Genom	  våra	  
fokuskategorier	  Träning,	  Fotboll,	  Löpning,	  Aktiv	  Fritid,	  Cykel	  och	  Längd,	  önskar	  vi	  att	  inspirera	  dem	  som	  
gillar	  sport	  och	  ett	  aktivt	  liv.	  Team	  Sportia	  är	  hela	  Sveriges	  sportbutik!	  
	  
www.teamsportia.se	  
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