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Hans von Uthmann och Lars Martinsson föreslås 
till Hexicons styrelse

Valberedningen i Hexicon AB har idag lämnat sina förslag avseende val av styrelse till 
Hexicons årsstämma den 12 maj 2022. Valberedningen föreslår nyval av Hans von Uthmann 
och Lars Martinsson som styrelseledamöter och att Hans von Uthmann väljs till styrelsens 
ordförande.

Valberedningen föreslår omval av Bjarne Borg, Mia Batljan, Vivianne Holm och Mats Jansson samt 
nyval av Lars Martinsson och Hans von Uthmann. Arne Almerfors, Peter Anker och Björn 
Segerblom har avböjt omval. 

Hans von Uthmann har mycket gedigen erfarenhet från ledande positioner inom energisektorn 
samt från börsnoterade bolag. Han har tidigare bland annat varit VD och koncernchef för AB 
Svenska Shell, vice VD för Vattenfall AB samt VD och koncernchef för Duni AB, samt ordförande 
för Falbygdens energi och ONE Nordic. Hans von Uthmann är idag styrelseordförande för 
Netcontrol Group samt ledamot i Sveriges Olympiska Kommitté. Han är civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Lars Martinsson har en lång karriär bakom sig inom bland annat kraftindustrin och har tidigare 
arbetat för ABB som chef för affärsområde Power Transformers samt i internationella roller för 
Alstom och Consolis. Under de senaste åren har han varit rådgivare åt framför allt bolag inom 
cleantech, men också andra startups via KTH:s inkubator. Lars Martinsson är civilingenjör inom 
elektroteknik med elkraft- och fysikalisk inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan. 

”Valberedningen är glad att kunna presentera två starka kandidater i Hans von Uthmann och Lars 
Martinsson till Hexicons styrelse. Med Hans och Lars professionaliserar vi styrelsen ytterligare med 
viktiga erfarenheter från några av världens största energi- och kraftaktörer, som vi är övertygade 
kommer komma väl till pass när Hexicon fortsätter sitt arbete mot kommersialisering”, säger 
Rickard Haraldsson, valberedningens ordförande. 

Årsstämman kommer att hållas den 12 maj. 

För mer information, kontakta:

Jonna Holmgren, Head of Communication
+46 708 88 05 02
jonna.holmgren@hexicon.eu
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Om Hexicon

Hexicon är ett svenskt cleantechbolag som utvecklar vindkraftsprojekt på djupa havsområden 
internationellt. Bolaget har egen patenterad teknologi; TwinWind, som består av flytande 
vindkraftsfundament med två turbiner. Den innovativa twin turbine-designen möjliggör för fler 
turbiner per havsområde, vilket ökar energiproduktionen per areal och minskar miljöpåverkan. 
Hållbarhet, innovation och samarbete är kärnan i Hexicons verksamhet och flytande vindkraft är en 
nyckelkomponent när världen ställer om till fossilfritt. Hexicon är noterat på Nasdaq First North 
Premier Growth Market (ticker HEXI). Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB, , +46 info@fnca.se
(0) 8528 00 399.
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