
myTaste AB stärker upp sin styrelse - Fredrik Burvall föreslås till ny styrelseordförande 

Inför årsstämman i myTaste AB den 28 april 2017 föreslås fyra nya styrelseledamöter, varav Fredrik Burvall föreslås till ny styrelseordförande.
Dessa nya ledamöter föreslås ersätta Henrik Kvick, Allan Voreck och Baltsar Sahlin. Jonas Söderqvist och Andereas Friis ställer upp för omval.

“Den föreslagna nya styrelsens sammansättning känns väldigt inspirerande både med tanke på ledamöternas kompetenser och personliga
egenskaper, jag är övertygad om att de kommer kunna vara med och bidra till bolagets positiva utveckling.” säger Jonas Söderqvist, CEO och
medgrundare till myTaste AB.

Ledamöterna som föreslås till nyval är Fredrik Burvall, Rickard Vikström, Patrik Christiansen och Joakim Båge och de beskrivs enligt nedan:

Fredrik Burvall kommer senast från att ha varit VD för Cherry AB (publ) där bolaget växt kraftigt och värdet på bolaget har ökat från 50
miljoner kronor till 5 miljarder kronor. Fredrik har erfarenhet från både B2C- och B2B industrier och har en lång erfarenhet som både VD och
CFO i bolag som Cherry AB (publ), Modern Times Group (publ) (Viasat AB) and Telefonaktiebolaget LM Ericsson's (publ).

Rickard Vikström är en serieentreprenör med gedigen erfarenhet från att bygga upp IT-bolag från grunden. Tillsammans med tre
medgrundare startade han 2009 IT-säkerhetsföretaget Stay Security, som 2014 såldes till J2 Global (JCOM). Idag är Rickard verksam i Polar
Bear Group, ett holdingbolag för Internet Vikings, Wincher, Holm Security and Aquro, med säte i Stockholm.

Patrik Christiansen har bred erfarenhet från bolagsstyrning och investerarverksamhet. Som en av två grundare, tillika CEO, startade han
Visual Conference Group 2002. Bolaget förvärvades 2011 av engelska Interoute, samma år omsatte bolaget 45 miljoner euro med en leverans
av sina tjänster till 72 länder. Idag driver Patrik private equity-bolaget Christiansen Stenstierna AB, som partner och grundare. Patrik är aktiv
som investerare, styrelseledamot samt ordförande i flertalet av portföljbolagen med investeringar i bl a IT, retail, e-handel, kemi, mark och
fastigheter.

Joakim Båge har en bred internationell erfarenhet av att bygga framgångsrika strategier inom media och underhållning. De senaste 10 åren
har han varit verksam i Los Angeles där han hjälpt flera av branschens största mediebolag och varumärken att lyckas med övergången till det
digitala. Joakim tillträde under 2017 som Director of Sales and Strategy, Entertainment and Brands för Nyhetsbolaget, Skandinaviens ledande
produktionsbolag inom TV och video.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
jonas.soderqvist@mytaste.com 
0732 512 203

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på
Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 44 68 60 87.
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