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Ambea AB (publ) : Valberedningens förslag till årsstämman 2021
Valberedningen föreslår att Yrjö Närhinen och Samuel Skott väljs till nya styrelseledamöter i Ambea vid årsstämman 2021.

Yrjö Närhinen (f.1969) är professionell styrelseledamot, rådgivare, och investerare. Yrjö har bred erfarenhet av den nordiska vårdsektorn samt en gedigen bakgrund inom
B2C-marknadsföring och digitalisering, både från privata och börsnoterade bolag. Idag är Yrjö verksam som styrelseordförande i Curaeos, en europeisk operatör av
dentalkliniker. Yrjö var mellan 2010–2019 VD för Terveystalo Oyj, en numera börsnoterad finländsk operatör av vårdtjänster. Mellan 2006–2009 var Yrjö VD för Oy
Hartwall Ab, och hade dessförinnan olika positioner inom Procter & Gamble, bland annat landschef för Finland respektive Norge.

Samuel Skott (f.1978) är för närvarande Executive Vice President, Chief Commerical Officer på Tele2. Samuel har varit medlem av Tele2s koncernledning sedan 2016 och
har gedigen erfarenhet av B2C- och B2B-marknadsföring samt olika frågeställningar rörande digitalisering. Innan Samuel tillträdde sin nuvarande roll så var han bland
annat ansvarig för den Svenska B2C verksamheten mellan 2018–2019, samt VD för Tele2 Sverige mellan 2016–2018.

Vidare föreslår valberedningen omval av Lena Hofsberger, Daniel Björklund, Gunilla Rudebjer, och Liselotte Kilaas, samt omval av Lena Hofsberger som styrelsens
ordförande. Lars Gatenbeck och Mikael Stöhr har avböjt omval. Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på www.ambea.se/investerare.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen består av Erik Malmberg, ordförande (utsedd av Actor SCA), Carl
Gustafsson (Didner & Gerge Fonder), Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder) samt Lena Hofsberger (styrelseordförande i Ambea).

Årsstämman 2021 i Ambea AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 12 maj.
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Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi
boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget
grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se


