PRESSMEDDELANDE

Per Frankling ny VD för Creades
Creades styrelse har beslutat utse Per Frankling till ny VD. Per Frankling är för närvarande
Investment Director på Ratos. Per Frankling tillträder som VD senast under februari 2015.
Per Frankling, född 1971, är sedan 14 år anställd på Ratos, leder ett av Ratos tre investeringsteam och ingår i Ratos
ledningsgrupp. Under sin tid på Ratos har han arbetat bl.a. med investeringarna i Inwido, Stofa, Lindab,
Finnkino/SF Bio/Nordic Cinema group, Nebula, Jøtul och Tornet. Per Frankling är för närvarande
styrelseledamot i Inwido, Jøtul, Nordic Cinema Group och Nebula. Per Frankling är civilingenjör i Elektroteknik
från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
”Pers breda erfarenhet av olika typer av investeringar i såväl onoterade som noterade situationer och många
olika branscher och kunnighet i att utveckla företag framgångsrikt gör honom väl lämpad att leda Creades
framgent.”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades.
”Creades position som en opportunistisk och engagerad investerare och ägare, med möjligheter att investera i
såväl noterade som onoterade bolag gör uppdraget fantastisk spännande för mig. Den goda avkastning som
levererats under många år i Creades och dessförinnan i Öresund visar styrkan i den positionen. Jag ser fram
emot att fortsätta det arbetet tillsammans med teamet, Sven och den övriga styrelsen.”, säger Per Frankling.
Stefan Charette kommer att lämna posten som VD i Creades 31 oktober 2014, och styrelsen har utsett Erik
Törnberg till tillförordnad VD från 1 november 2014 till dess Per Frankling tillträder som VD senast under
februari 2015. Erik Törnberg är idag investeringsansvarig på Creades.
Rekryteringsprocessen har genomförts i samarbete med Stanton Chase International.

För ytterligare information, kontakta:
Sven Hagströmer, styrelseordförande, telefon 070 72 88 192
Per Frankling, telefon 070 268 59 08

Stockholm den 1 september 2014
Creades AB (publ)
Creades är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande. Informationen lämnades för publicering den 1 september 2014, kl 08.30.

Creades AB (publ)
+46 8 412 011 00 FAX +46 8 412 011 11 ORGNR 556866-0723
POSTADRESS Box 55900 ● 102 16 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 ● 7 tr
www.creades.se
TEL

