Falkenberg den 27 september 2017

PRESSMEDDELANDE

TiksPac – Komplettering inför årsstämma 2017-10-05
På punkt 9 ” Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av
revisor” kommer styrelsen att föreslå LR Revision Falkenberg AB som revisorer.
Samtidigt lämnar vi en kort presentation av de nya ledamöter som föreslagits till
stämman:
Ledamöter: (*se nedan för kort presentation av nya ledamöter)
 Lars Åke Södergren (omval)
 Salomeh Tafazoli (omval)
 Lina Danielsson (omval)
 Kalle Sundqvist (omval)
 Pelle Hjortblad (nyval)
 Mikael Halling (nyval)
 Pelle Hjortblad 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
 LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som huvudansvarig (nyval)

Presentation föreslagna nya ledamöter:
Pelle Hjortblad
Har en lång erfarenhet av att leda och driva företag med internationell verksamhet. Driver idag
Toftaholms Herrgård parallellt med uppdrag som företags och managementkonsult. Pelle
Hjortblad har idag styrelseuppdrag i följande bolag: Stratsys AB, Webforum AB, Motion Display
AB, Trippus Event Solution AB and Comintelli AB (ordförande).
Erfarenheter i sammanfattning:
 30 years as a manager for employees from 1 to 500 people
 27 years in Sales and Marketing
 23 years in International business
 18 years within Internet and telecoms related companies
 10 years as Marketing and PR Manager
 11 years as CEO

Mikael Halling
 2017  Catena: Senior Advisor
 2013-2017 Catena: vice VD
 2003-2013 Brinova (nuvarande Catena): vice VD och ansvarig för Logistikfastigheter samt
projekt köp/ och sälj
 1997-2003 Birsta (detta bolag är början på det som idag heter Catena): VD och grundare av
bolaget
 1986-1997 PEAB: Fastighetschef, Vd för olika dotterbolag
 1973-1986 Skanska: Började som Byggnads ingenjör sedan Kamrer/ Arbetschef Fastighets
ansvarig NV Skåne
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.

