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Bolagsstyrning
Med bolagsstyrning avses det regelverk och den 
struktur som finns för att på ett effektivt och 
kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett 
aktiebolag. Bolagsstyrning syftar ytterst till att 
tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och att 
ge samtliga intressenter fullgod och korrekt 
information om bolaget och dess utveckling. Till 
grund för styrningen av Confidence International AB 
(publ), nedan kallat Confidence eller Bolaget, ligger 
aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, 
bolagsordningen samt andra tillämpliga lagar och 
regler.  

Confidence är ett svenskt publikt aktiebolag med 
säte i Stockholm, Sverige. Confidence som grupp är 
en systemintegratör som erbjuder Värdeskapande 
säkerhetslösningar till företag och offentlig sektor. 

Confidence International AB bildades 1987 och 
introducerades på NGM Equity, Nordic Growth 
Market (dåvarande SBI:s Aktielista) den 26 oktober 
1998. Aktien handlas under kortnamnet CONF B. 

Confidence tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden) sedan 1 juli 2008. Koden bygger på 
principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag 
som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler 
men då ange en förklaring till avvikelsen. Under 
2008 har Confidence haft en inkörningsperiod och 
vissa avvikelser finns därför från Koden. På grund 
av den begränsade tid som Bolaget tillämpat Koden, 
lämnas därmed en redogörelse som i vissa 
avseenden inte kan anses vara heltäckande enligt 
Koden. Bolaget ämnar vara fullt inkörd från och med 
årsstämman 2009.  

Styrning, ledning och kontroll av Confidence 
fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan 
aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den 
verkställande direktören. 

Denna rapport har varit föremål för översiktlig 
granskning av bolagets revisor. 

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Confidence 
angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är 
aktiebolagets högst beslutande organ. 

Årsstämma 2008 
Årsstämma i Confidence, 2008 hölls onsdagen den 
14 maj 2008 i Stockholm. Protokoll från denna finns 
på www.confidence.se.

 I huvudsak fattades följande beslut: 

Styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljades ansvarsfrihet för det 
gångna året  
Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2008 
ska vara 7 utan suppleanter  

Till styrelse 2008 omvaldes Per Edström, 
Erik Hallberg, Per-Arne Lundberg, Willi 
Persson, Lennart Preutz och Katrin 
Tombach, samt nyval av Camilla 
Sundström, Sverigechef Relacom AB  
Till styrelsens ordförande omvaldes Erik 
Hallberg  
Beslutades styrelsens arvoden till 
120KSEK till ordföranden och 60KSEK till 
envar av övriga ledamöter  
Ersättning till revisorer ska utgå enligt 
skälig kostnadsräkning  
Till revisionsbolag valdes för en period av 4 
år (t.o.m. 2011) BDO Nordic Stockholm AB 
med Micael Schultze som huvudrevisor  
Antog stämman styrelsens förslag till 
nomineringsförfarande inför 2009  
Antog stämman styrelsens förslag till 
riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare  
Beslutade stämman bemyndiga styrelsen 
fatta beslut om nyemission av aktier i 
Bolaget. Att under tiden intill nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta 
beslut om nyemission av högst 20 miljoner 
aktier av Serie-B (med kvotvärdet 20 
öre/styck) motsvarande maximalt cirka 
10,6 % av aktiekapital och antalet röster i 
Bolaget, samt att därvid kunna avvika från 
aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall 
ske på marknadsmässiga villkor. Syftet 
med bemyndigandet och skälet till 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
är att underlätta förvärv av hela eller delar 
av verksamheter eller för att i övrigt stärka 
Bolagets rörelsekapital och likviditet  
Beslutade stämman bemyndiga styrelsen 
att under tiden fram till nästa ordinarie 
årsstämma, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 
emission av skuldebrev förenade med 
optionsrätt till nyteckning av aktier riktat till 
ledande befattningshavare i Bolaget. De 
emitterade skuldförbindelserna skall, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
kunna tecknas av dotterbolag till 
Confidence International AB, varefter detta 
bolag avskiljer teckningsoptionerna och 
erbjuder dessa till ledande befattnings-
havare inom koncernen. Optionspro-
grammet omfattar en emission av 
skuldförbindelser förenade med högst  
8 459 802 avskiljbara teckningsoptioner  
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Årsstämma 2009 
Årsstämma avhålls onsdagen den 13 maj 2009. 
Plats och tidpunkt kommer att framgå av kallelse. 
Årsredovisningen för 2008 finnas tillgänglig på 
Bolagets hemsida från och med den 25 mars. 

Valberedning
Nomineringsprocess antagen vid årsstämma 
2008-05-14. 

Nomineringsprocessen inför årsstämma 2009 skall 
tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne 
utsedd person, under årets fjärde kvartal kontaktar 
representanter för minst tre av de vid utgången av 
årets tredje kvartal största aktieägarna, som 
tillsammans och under styrelseordförandens, eller 
den person denne utsett, ledning skall arbeta fram 
förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att 
föreläggas årsstämman för beslut. 

a. stämmoordförande  
b. antal styrelseledamöter och suppleanter  
c. val av styrelseledamöter och suppleanter  
d. val av styrelseordförande  
e. styrelsearvoden  
f. arvoden till revisorerna  
g. i förekommande fall förslag till val av 

revisorer, och  
h. förslag rörande nomineringskommitté inför 

årsstämma 2010  

Namnen på ägarrepresentanterna skall offentlig-
göras genom pressrelease och på Bolagets 
hemsida snarast efter att de utsetts. Kommitténs 
kontaktperson är Lennart Preutz, styrelseledamot, 
lennart.preutz@confidence.se

Styrelse 
Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för 
Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets 
angelägenheter samt skall fortlöpande bedöma 
Bolagets och koncernens ekonomiska situation. 
Styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse 
såsom affärsplan med lönsamhetsmål, budget, 
delårsrapporter och årsredovisning, förvärv eller 
försäljning av företag, väsentliga förvärv eller 
försäljning av fastighet, fastställande av väsentlig 
policy, struktur för intern kontroll samt väsentliga 
organisatoriska förändringar. 

Styrelsens arbetsordning och skriftliga 
instruktioner om finansiell rapportering 
och arbetsfördelning mellan styrelse 
och verkställande direktör 
Confidence Internationals styrelse fastställer årligen 
en arbetsordning samt skriftliga instruktioner om 
finansiell rapportering och arbetsfördelning mellan 
styrelse och verkställande direktör. Arbetsordningen 
reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen 
inom styrelsen, tid och plats för styrelsesamman-

träden, kallelse till och handlingar inför styrelse-
sammanträden samt upprättande av styrelse-
protokoll. De skriftliga instruktionerna om finansiell 
rapportering reglerar det rapporteringssystem som 
finns för att styrelsen fortlöpande skall kunna 
bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska 
situation samt arbetsfördelningen mellan styrelse 
och verkställande direktör.  

Styrelseordföranden 
Confidence Internationals styrelseordförande har 
under 2008, förutom att han har lett styrelsearbetet, 
sett till att styrelsens arbete är väl organiserat, har 
bedrivits effektivt och att styrelsen har fullgjort sina 
åligganden. Styrelseordföranden har fortlöpande 
följt koncernens verksamhet och utveckling genom 
kontakter med verkställande direktören. Vidare har 
styrelseordförande ansvarat för att de nya 
styrelseledamöterna har genomgått erforderlig 
utbildning samt att styrelsens arbete har utvärderats 
och att Bolagets valberedning har informerats om 
resultatet av utvärderingen. Erik Hallberg, 
styrelseordförande sedan 2005, lämnade sitt 
uppdrag som styrelseordförande i Confidence 
International AB den 4 september, 2008. Under 
perioden fram till ny ordförande utsetts har vice 
ordförande Lennart Preutz, verkat i positionen som 
tillförordnad styrelseordförande. Den 28 oktober 
2008, utnämndes Per Edström till ny 
styrelseordförande i Confidence.  

Styrelsens ledamöter 
Confidence styrelse består vid 2008 års utgång av 
fem bolagsstämmovalda ledamöter. Verkställande 
direktören ingår inte i styrelsen. Ingen styrelse-
ledamot är anställd av Confidence. Styrelsens 
ledamöter presenteras närmare senare i 
dokumentet där även ledamöternas oberoende i 
förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
redovisas. 

Styrelsens arbete under 2008 
Styrelsen har under 2008 haft 20 sammanträden, 
varav ett per capsulam, två telefonsammanträden 
samt ett strategisammanträde. Antalet samman-
träden beror till stor del på förändringar i styrelsens 
sammansättning i samband med styrelseord-
förandens utträde, den rådande lågkonjunkturen 
samt Bolagets finansiella ställning.  

Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen 
under 2008 är, förutom godkännande av 
årsredovisning och delårsrapporter, fastställande av 
affärsplan med därtill hörande budget, följande 
frågor: 

 Bolagets finansiella läge samt 
likviditetssituation

 Förvärv och avyttringar av verksamheter 
 Nyemission 



B
O

LA
G

S
S

TY
R

N
IN

G
  2

00
8

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB
3

Styrelsens närvaro vid sammanträden 

Namn Funktion Närvaro - antal av total 

Erik Hallberg  Styrelseordförande t.o.m. 2008-09-04 5/20 
Per Edström Ledamot, Styrelseordförande sedan 2008-10-29 18/20 
Benny Johansson Ledamot t.o.m. 2008-05-14 4/20 
Per-Arne Lundberg Ledamot 18/20 
Willi Persson Ledamot 20/20 
Lennart Preutz  Ledamot, tf. Styrelseordförande 2008-09-04-2008-10-29 18/20 
Katrin Tombach  Ledamot t.o.m. 2008-11-18 14/20 
Camilla Sundström  Ledamot fr.o.m. 2008-05-14 13/20 

Styrelsens arbetsfördelning 
Ingen uttalad eller skriftlig arbetsfördelning har 
förekommit för styrelsens ledamöter under 
räkenskapsåret 2008. 

Utskott i styrelsen 
Styrelsen i Confidence har valt att inte inrätta 
speciella revisions- eller ersättningsutskott under 
2008. Styrelsen har funnit det mer ändamålsenligt 
att låta hela styrelsen fullgöra utskottens uppgifter i 
både ersättnings- och revisionsrelaterade frågor. 
Dessa frågor har avhandlats parallellt med ordinarie 
styrelsearbete.  

Styrelsearvode 
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Vid 
årsstämman den 14 maj 2008 beslutades att 
arvodet till styrelsen för verksamhetsåret ska utgå 
med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 
60 000 kronor vardera till styrelsens övriga 
ledamöter. Till anställda inom koncernen utgår inga 
styrelsearvoden. 

Verkställande direktör och övrig 
ledning
Verkställande direktör, tillika koncernchef, har till 
uppgift att sköta den löpande förvaltningen av 
Bolaget. I styrelsens skriftliga instruktioner fastställs 
arbetsfördelningen mellan styrelse och 
verkställande direktör. Fredrik Hiort af Ornäs är 
verkställande direktör och koncernchef för 
Confidence sedan mars 2007. Han har ej några 
aktieinnehav eller delägarskap i företag som 
Bolaget har betydande affärsförbindelser med. 
Koncernledningen för Confidence i mars 2009 
består, av fyra personer; verkställande direktör och 
koncernchef Fredrik Hiort af Ornäs, Ekonomidirektör 
Daniel Reithner, Produktionschefen för Confidence 
verksamhet i Sverige Anders Kullberg och 
Marknadsdirektör Mats Wahlgren. Koncern-
ledningen sammanträder vanligtvis varje månad. 
För närmare presentation av koncernledningen, se 
vidare i detta dokument. Confidence har tre 
verksamhetsområden; Sverige, England och Irland. 

Ersättning till ledning 
För information om ersättningspolicy samt 
ersättningar till verkställande direktör, ledande 
befattningshavare och den övriga koncernledningen 
se not 11, i årsredovisningen 2008.  

Revisor
Årsstämman utser revisor i Bolaget vart fjärde år. 
Revisorn har till uppgift att granska Bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
den verkställande direktörens förvaltning. Till 
huvudrevisor och revisionsbolag valdes vid 
årsstämman 2008-05-14, för en period av 4 år 
(t.o.m. 2011) BDO Nordic Stockholm AB med Micael 
Schultze som huvudrevisor. Revisionen är utförd i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Revision av årsbokslut sker i februari/mars och en 
delårsrapport under räkenskapsåret är föremål för 
översiktlig granskning. Under 2008 granskade 
revisorn översiktligt Bolagets delårsrapport för första 
halvåret. Revisorn deltar vid minst ett styrelsemöte 
per år. Under 2008 deltog Micael Schultze, från 
BDO Nordic Stockholm AB, vid Confidence ordinarie 
styrelsemöte den 28 mars, 2008.  

Styrelsens beskrivning av intern 
kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen 
Intern kontroll definieras ofta som en process som 
påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 
personal, och som utformas för att ge en rimlig 
försäkran om att Bolagets mål uppnås inom 
kategorierna ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt 
efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. 
Den interna kontrollen utgörs av beståndsdelarna 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning 
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Kontrollmiljö
Basen för intern kontroll är kontrollmiljön, vilken 
innefattar den kultur som styrelse och bolagsledning 
kommunicerar och verkar utifrån och som skapar 
disciplin och struktur för övriga beståndsdelar inom 
intern kontroll. Kontrollmiljön utgörs framför allt av 
organisationsstruktur, ansvar och befogenheter, 
ledningsfilosofi, etiska värderingar, medarbetarnas 
kompetens, policies och riktlinjer samt rutiner. 
Ramverken som omger Confidence styrelse utgörs, 
förutom av relevant lagstiftning, av ägarnas 
intentioner och Koden. Den formella 
beslutsordningen i koncernen utgår från den 
ansvarsfördelning mellan styrelse och VD som 
styrelsen årligen fastställer i sina skriftliga 
instruktioner. Styrelsen har utformat en 
arbetsordning för sitt arbete. VD har möjlighet att 
delegera ett begränsat beslutsfattande till övriga 
ledande befattningshavare. En begränsad krets har 
firmateckningsrätt. För att Bolagets medarbetare 
skall uppmärksamma och leva upp till dessa 
värderingar finns det en rad policies, såsom 
exempelvis personalpolicies, IT-policies och 
informationspolicy. Samtliga policies revideras 
årligen och fastställs av koncernledningen eller 
styrelsen.  

Riskbedömning
All affärsverksamhet är förenad med risktagande. 
En strukturerad riskbedömning möjliggör identi-
fiering av de väsentliga risker som påverkar den 
interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen samt var dessa risker finns inom 
organisationen. Confidence styrelse bedömer 
kontinuerligt Bolagets riskhantering. I detta arbete 
ingår att bedöma vilka förebyggande åtgärder som 
skall vidtas för att minska Bolagets risker, vilket 
bland annat innebär att tillse att Bolaget är tillbörligt 
försäkrat och att Bolaget har erforderliga policies 
och riktlinjer. I årsredovisningen återfinns styrelsens 
redovisning och bedömning av riskfaktorerna under 
rubriken - Riskredovisning

Kontrollaktiviteter
Kontrollåtgärder behövs för att förebygga, upptäcka 
och korrigera fel och avvikelser. Confidence 
ekonomifunktion sammanställer månatliga 
finansiella rapporter där resultat och kassaflöde för 
den gångna perioden redovisas segmentsvis samt 
på koncernnivå. Avvikelser mot budget och prognos 
analyseras och kommenteras. Dokumenterade 
processer finns för framtagande av underlag till 
finansiella rapporter. 

Information och kommunikation 
Confidence har en informationspolicy, vilken 
innefattar riktlinjer för såväl intern som extern 
information från Bolaget. Extern information lämnas 
i enlighet med börs- och värdepapperslagstiftning, 
övriga tillämpliga lagar och förordningar, 
Finansinspektionens föreskrifter samt 
noteringsavtalet med NGM. Bolaget ger marknaden 
fortlöpande information om viktiga händelser i 
koncernen inklusive finansiell ställning. 
Informationen lämnas i form av delårsrapporter och 
årsredovisning. Vidare utges pressmeddelanden om 
nyheter och händelser som bedöms vara kurspåver-
kande. Samtlig finansiell information och övriga 
pressmeddelanden publiceras via NG News bland 
annat till mottagare inom finans- och dagspress, 
nyhetsbyråer, analytiker samt på Bolagets hemsida. 

Relevant information till Confidence medarbetare 
distribueras via Bolagets intranät, vilket är 
tillgängligt för Bolagets samtliga anställda. Intern 
spridning av kurspåverkande information sker först 
efter att Confidence har publicerat motsvarande 
information till aktiemarknaden. Vidare ansvarar 
varje chef för att förmedla sina medarbetare sådan 
information som skall spridas i organisationen. 
Andra viktiga kommunikationskanaler utgörs främst 
av regelbundna koncernledningsmöten, möten för 
affärsområdenas ledningsgrupper, chefskonferenser 
samt en årlig medarbetarkonferens. 

Uppföljning
Finansiell uppföljning sker månatligen av samtliga 
resultatenheter, segment och på koncernnivå. 
Uppföljning sker vanligen mot budget och senaste 
prognos. Prognos upprättas tre gånger om året. 
Resultatet analyseras av såväl ekonomifunktionen 
som resultatansvarig person. Avvikelseanalyser 
upprättas. Ekonomidirektör rapporterar till VD, som 
månadsvis till styrelsen lämnar finansiella rapporter 
för koncernen och segmenten. Styrelsen utvärderar 
kontinuerligt den information som företagsledningen 
lämnar. VD redovisar kvartalsvis för styrelsen 
uppföljning av verksamhetsmässiga mål i 
affärsplanen. Bolaget har valt att inte ha en särskild 
internrevision. Mot bakgrund av ovanstående har 
styrelsen utvärderat och funnit det tillräckligt att den 
externa revisorn har utökat sin revision genom att 
specialgranska separata affärsupplägg eller större 
affärshändelser. 
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Styrelseledamöter 

Per Edström (född 1957) 
Styrelseordförande, invald 2000,  
ordförande sedan 2008. 
Per är civilingenjör och en utpräglad entreprenör 
som grundat och lett flera företag till stora 
framgångar. Exempel på detta är Frameworx Inc. 
och Abalon AB, som 1996 såldes till NASDAQ-
noterade ASTEA International. Med snart 20 års 
erfarenhet från arbete som VD och koncernchef, 
samt med både nationellt och internationellt 
styrelsearbete, är Per Edström idag verksam som 
Senior Partner och en av grundarna av Reforce 
International. Reforce är en konsultorganisation som 
fokuserar på att med egen erfarenhet som bas 
hjälpa andra företag att växa. Denna bas i 
kombination med ett visionärt strategiskt perspektiv 
utgör Pers värdefulla bidrag till styrelsemixen. 

Per-Arne Lundberg (född 1956) 
Styrelseledamot, invald 2006. 
Per-Arne har mer än 20 års erfarenhet från 
försäljning, marknadsföring och företagsledning 
inom svenska och internationella företag i IT-
sektorn. Per-Arne upprätthåller idag en ledande 
befattning inom Posten Meddelandes försäljnings-
organisation. Dessförinnan har han bland annat 
arbetat som managementkonsult och som v.VD och 
VD/koncernchef för Proact IT Group (noterat på 
Stockholmsbörsen). Per-Arne är utbildad inom 
marknadsföring vid IHM och har en MBA med 
inriktning på internationella affärer. 

Willi Persson (född 1937) 
Styrelseledamot, invald 2006. 
Bankdirektör, Senior Adviser Credit Suisse. Högre 
bank-utbildning. Willi har under 35 års tid innehaft 
ledande befattningar inom SEB-koncernen. Övriga 
uppdrag: Styrelseordförande i Elanders Fritid AB, 
Elander Invest AB, Westcap Förvaltning AB och 
Westcap AB. Vice ordförande i Byggnadsfirman 
Ernst Rosén AB. Styrelseledamot iByggnads AB 
Husaren och Stonewall AB.  

Lennart Preutz (född 1946) 
Styrelseledamot, invald 1991. 
Lennart är en av de ursprungliga grundarna som 
1989 startade Confidence International AB. Han har 
40 års erfarenhet från företagsledande befattningar. 
Han är också styrelseledamot i flera av Confidence 
International AB’s dotterbolag, samt Einar Mattsson 
Byggnads AB, Linoleumkompaniet AB och Newtech 
Development AB. Lennart är också verksam inom 
basketsporten genom Alvik Basket och 08-Human 
Rights. Han har tio svenska mästerskap liksom spel 
i svenska basketlandslaget på sin meritlista. 

Camilla Sundström (född 1964) 
Styrelseledamot, invald 2008. 
Camilla är sedan december 2006 Sr. vice President 
och chef för Relacoms svenska verksamhet med 3 
000 anställda och en omsättning på drygt 3,5 
miljarder SEK. Dessförinnan var hon teknisk direktör 
och vice VD på TDC och Song Networks i Sverige. 
Hon har drygt 20 års erfarenhet av telekom-
branschen vilket bland annat inbegriper ledande 
befattningar inom Ericsson i Sverige, Storbritannien 
och Canada. 

Samtliga styrelseledamöters förordnande löper ut 
vid årsstämman 2009. 

Styrelsens innehav av aktier samt oberoende 

Namn Styrelsefunktion Aktieinnehav Oberoende till 
bolaget 

Oberoende till större 
aktieägare i bolaget 

Per Edström Ordförande 3 200 000 Ja Ja
Per-Arne Lundberg Ledamot 330 000 Ja Ja 
Willi Persson Ledamot 16 557 228 Ja Nej 
Lennart Preutz Ledamot 29 820 000 Ja Nej 
Camilla Sundström Ledamot 10 000 000 Ja Nej 
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Koncernledning

Fredrik Hiort af Ornäs (född 1967) 
Verkställande direktör och koncernchef,  
Confidence International AB (sedan 2007). 
Fredrik kommer närmast från TeliaSonera AB där 
han som direktör ansvarade för all återförsäljar- och 
partnerförsäljning i Sverige. Han har tidigare bland 
annat ansvarat för företagsmarknaden hos Eurocard 
inom SEB Kort, samt ansvarat för CRM-företaget 
Caesar Business Systems verksamhet i Stockholm. 
Fredrik har utbildning som Marknadsekonom vid 
Högskolan i Kalmar, Nationalekonomi vid 
Högskolan i Växjö, marknadsföring och organisation 
vid Stockhoms Universitet.samt Företagslednings-
programmet vid IFL. 

Anders Kullberg (född 1969) 
Produktionschef  
Confidence Sweden AB (sedan juni 2008). 
Anders har en gedigen teknisk och marknads-
mässig bakgrund och mångårig erfarenhet från den 
säkerhetstekniska branschen. Han är bland annat 
styrelseledamot i Svenskt Näringslivs regionala 
styrelse av EIO i Stockholm. Anders var tidigare VD 
och tillika en av huvudägarna och grundarna av ILS-
gruppen. När Confidence vid årsskiftet 2005/2006 
förvärvade ILS-Gruppen stannade såväl Anders 
som hans tidigare ägarkollegor kvar i Bolaget och 
de upprätthåller idag var och en på sitt område 
väsentliga nyckelfunktioner i Confidencekoncernen. 
Formellt är Anders dels utbildad tekniker och även 
diplomerad marknadsekonom från IHM. 

Daniel Reithner (född 1970) 
Ekonomidirektör,  
Confidence International AB (sedan 15 augusti 2008). 
Daniel har en lång erfarenhet från telekom och IT-
branschen. Dels som konsult och i andra ledande 
positioner. Daniel har tidigare erfarenhet från 
konsultföretag som Coopers & Lybrand och Ernst & 
Young och har varit CFO och delägare i 
managementkonsultfirman Cordial Business 
Advisors. Daniel har också innehaft positionen chef 
för Group Strategy and Business Control inom IBS-
koncernen. Daniel kommer senast från positionen 
som landschef för Exportrådets verksamhet i 
Ungern.  

Mats Wahlgren (född 1965) 
Marknadsdirektör,  
Confidence International AB (sedan 2004).  
Mats har en teknisk bakgrund som inleddes med 
installation och konfiguration av minidatorer i början 
av 80- talet. 1986 anslöt sig Mats till Dafix Data AB 
som delägare. Huvuduppgiften var att finna, 
utveckla och introducera nya tekniska tillbehör på 
den snabbt växande IT-marknaden. Efter ett par år 
som verkställande direktör på Calypso 
Internetservice AB, återgick Mats till Dafix Data AB 
som marknadschef. Mats anslöt sig till Confidence 
International i november 2004, kort efter 
försäljningen av sitt innehav i Dafix Data AB. 

Ledningens innehav av aktier, optioner samt verksamhetsområde 

Namn Ledningsfunktion Aktieinnehav Teckningsoptioner Verksamhetsområde  

Fredrik Hiort af Ornäs VD, koncernchef 1 500 000 0 Koncern 
Anders Kullberg Produktionschef 6 757 719 0 Sverige 
Daniel Reithner Ekonomidirektör 0 0 Koncern 
Mats Wahlgren Marknadsdirektör 5 280 000 0 Koncern 
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