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Valberedningen i Nobia har beslutat att föreslå att Jan 
Svensson ska väljas till ny styrelseordförande i Nobia vid 
årsstämman den 5 maj 2022 
 

Valberedningen kommer att föreslå att Jan Svensson ersätter Nora Førisdal Larssen som styrelseordförande 
i Nobia. 

Nora Førisdal Larssen har meddelat valberedningen att hon avböjer omval som styrelseordförande, men att 
hon däremot är tillgänglig som ordinarie ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår därför att Nora 
Førisdal Larssen väljs till ordinarie styrelseledamot. 

Valberedningens ordförande Peter Hofvenstam kommenterar: ”Valberedningen är mycket nöjda att kunna 
föreslå Jan Svensson som ny styrelseordförande och vill samtidigt tacka Nora Førisdal Larssen för hennes 
värdefulla insatser som ordförande och ser det som glädjande att hon fortsätter sitt arbete som 
styrelseledamot. Vi är övertygade om att Jan Svensson, med sin erfarenhet och kunskap som nuvarande 
ledamot av styrelsen i Nobia, effektivt och snabbt kommer att kunna ta sig an rollen vid sidan av sina andra 
uppdrag. Jan Svensson har en dokumenterad förmåga att hantera många komplexa uppdrag, och har 
informerat Nobias valberedning att han förbundit sig att lämna två av sina nuvarande uppdrag”. 

Jan Svensson är för närvarande också styrelseordförande för BillerudKorsnäs, Fagerhult, Tomra och 
Securitas samt styrelseledamot i Climeon, Stena Metall och Herenco. Han har tidigare varit VD för Latour, 
ett svenskt investmentbolag noterat på Nasdaq Stockholm. 

Nora Førisdal Larssen har suttit i Nobias styrelse sedan 2011, är ansvarig för affärsområdet Hälsa på 
Nordstjernan och är bland annat ordförande i det onoterade bolaget Etac. 

Mot bakgrund av George Adams bortgång och att Arja Taaveniku har avböjt omval arbetar valberedningen 
med att förbereda resterande förslag inför årsstämman den 5 maj 2022. Valberedningens förslag kommer 
att offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman. 

Nobias valberedning består av Peter Hofvenstam (ordförande) representerande Nordstjernan, Fredrik Ahlin 
representerande If Skadeförsäkring, Lovisa Runge representerande Fjärde AP-fonden och Marianne Nilsson 
representerande Swedbank Robur Fonder. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Hofvenstam, Ordförande valberedningen Nobia 
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se 

Tobias Norrby, IR-chef 
E-post: tobias.norrby@nobia.com 

 

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och 
Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet 
genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning om cirka 13 
miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se. 
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