Falkenberg den 29 september 2016

PRESSMEDDELANDE

TiksPac – Komplettering inför årsstämma 2016-10-06
På punkt 9 ” Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av
revisor” kommer styrelsen att föreslå följande personer till stämman:
Ledamöter: (*se nedan för kort presentation)
 Lars Åke Södergren (omval)
 Marcus Rosendahl (omval)
 Jan Ertsborn (nyval)
 Salomeh Tafazoli (nyval)
 Sören Strömberg (nyval)
 Lina Danielsson (nyval)
 Kalle Sundqvist (nyval)
 Jan Ertsborn har tillfrågats om styrelseordförandeposten och han har tackat ja (det
är styrelsen som på konstituerande styrelsemöte efter stämman som utser
ordförande)
Suppleanter
 Inga förslag
Revisorer
 R3 Revision AB med Mikael Thorsson som huvudansvarig och Emil Pettersson som
suppleant (båda omval)

Styrelsen kommer enligt förslaget att utökas från 3 till 7 personer, varav ca 28,5 kvinnor.
Kaj Svensson har avböjt omval.

Presentation föreslagna ledamöter:
Lars Åke Södergren
Styrelseledamot och ordförande i TiksPac sedan 2012. Lars Åke har ca 45 års erfarenhet som
företagskonsult.
Marcus Rosendahl
10 års erfarenhet som egen företagare och konsult inom affärsutveckling och utbildning.
Tidigare arbetslivserfarenheter främst från projektledning, marknad och försäljning.

Jan Ertsborn
Advokat, 12 år i Riksdagen för Liberalerna, två sista åren som vice talman.
Salomeh Tafazoli
 2016 Voted the major talent of Gothenburg by 4 potential and Michaël Berglund AB
 2011 Voted one of Sweden’s Super Talents by Veckans Affärer (Business magazine)
 2010 Voted winner of the 2010 “Future Female Manager” by “Shortcut” and “Ledarna”
 2007-2008 Take-Off, a three-week program for managers within The Volvo Group
 2008 Green belt Six Sigma
 2006 Chalmers Advanced Management Program (CHAMPS)
 2001 Series 7 license (License needed to become a registered broker-dealer in US)
 2001 Masters of International Business and Finance, University of Johnson & Wales
Graduated as “Honor Student”
Sören Strömberg
45 år i transportbranschen, mestadels som egen eller delägare. Bra internationella kontakter
och god kännedom om länderna i Europa. Drivit Kontab och Ecotrans Kontinent i Varberg
samt First Cargo i Göteborg.
Lina Danielsson
Har en bachelor of business management 2006 i Sydney. 4.5 år i Miami på Trump
International Beach Resort, där hon jobbade upp sig från manager in training till Outlet
manager och ansvarade för hela serviceverksamheten F&B. Därefter till Göteborg och Metso
(kraftpannor) som office service manager. Sedan Maj 2015 Valmet i Göteborg, med ansvar
för alla indirekta inköp i Göteborg. Valmet har 10.000 anställda i hela världen, 1.000 i Sverige
och 282 i Göteborg.
Kalle Sundqvist
Driver bolag inom organisation och ledarskap sedan 17 år tillbaka. Arbetet inriktas på att
skapa tydlighet genom att förena struktur och kultur inom bolagen. Vidare fokus på att
utveckla grupper till team och att göra chefer till ledare. VM-guld och OS-silver i kanot.
Förbundskapten och fick utmärkelsen ”Årets svenska idrottsledare 1996” efter OS-guld i
Atlanta. Utbildad ekonom vid Stockholms universitet.

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!
För ytterligare information:
Stefan Arvidsson, VD
Tel. +46 (0)346 – 734 721
stefan.arvidsson@tikspac.com
www.tikspac.com

Kort om TiksPac
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt
som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det
aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en
mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR).
Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets
affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

