
Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med bolagen Ellos, Jotex och Stayhard. I nära relation med 
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medinvesterare, samt styrelseordförande Anders Halvarsson – tidigare VD och grundare av NetOnNet. 
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Caroline Winberg och Kristina Schauman nya styrelseledamöter i Ellos  

Fotomodellen och programledaren Caroline Winberg och styrelseproffset Kristina 
Schauman har valts till nya ledamöter i styrelsen för Ellos Group Holding AB. De nya 
ledamöterna kompletterar styrelsen med stor internationell erfarenhet inom mode 
och spetskompetens i finansiella frågor.   

Caroline Winberg och Kristina Schauman valdes in som styrelseledamöter vid 
årsstämman i Ellos Group Holding AB den 22 juni 2015.  

– Vi har en expansiv plan och det är viktigt med både bred och djup 
kompetens i styrelsen för att på bästa sätt stötta ledningen i deras arbete. 
De unika kompetenser som Caroline, med sin internationella 
modeerfarenhet och Kristina med sin gedigna erfarenhet av finansiella 
frågor, tar med sig till Ellos Group blir ett viktigt komplement till befintlig 
styrelse, säger Anders Halvarsson, styrelseordförande i Ellos Group 
Holding AB. 

Caroline Winberg, född 1985, är en av Sveriges mest namnkunniga fotomodeller och 
programledare för tv-programmet, ”Top Model Sverige”. Winberg har bland annat 
arbetat för Vogue och gjort reklamkampanjer för Versace, Armani, Chloé, Valentino och 
Dolce & Gabbana.  

Kristina Schauman, född 1965, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i 
Stockholm. Kristina Schauman har tidigare varit CFO för bland annat OMX, Carnegie och 
Apoteket AB samt haft olika chefsroller på Investor AB. Idag driver hon en egen 
konsultfirma, och är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i ÅF AB, Orexo 
AB och Apoteket AB samt styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia och 
BillerudKorsnäs AB. 

Övriga ledamöter i styrelsen är Anders Halvarsson (ordförande), Jonas Meerits, Anna 
Laurin, Annie Wegelius, John Hedberg och David Samuelson. Arbetstagarrepresentanter 
är Hans Lindau och Åsa Tobrant med Gun-Britt Holmgren Ivstedt och Satu Tervo som 
suppleanter.  

För mer information vänligen kontakta: 
Anders Halvarsson, Styrelseordförande 

033-16 00 00 

www.ellos.se  


