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Valberedning i Momentum Group utsedd
Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Pontus Boman (nominerad av 
Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Lilian Fossum Biner 
(nominerad av Handelsbanken Fonder) och Mattias Montgomery (nominerad av 
Carnegie Fonder), med Pontus Boman som ordförande.

Årsstämman i Momentum Group den 11 februari 2022 beslutade att, inför nästföljande 
årsstämma som avhålls under 2023, ska valberedningens ledamöter nomineras av större 
aktieägare i bolaget, varvid i första hand de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt 
den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i juni 2022 äger rätt att 
nominera en ledamot vardera.

I enlighet med nomineringsprocessen har aktieägarna Nordstjernan, Tom Hedelius, 
Handelsbanken Fonder och Carnegie Fonder utsett varsin ledamot. Den röstmässigt största 
aktieägaren Nordstjernan har i enligt med årsstämmans beslut utsett valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter finns beskrivna på Momentum Groups hemsida . momentum.group
Valberedningen kan kontaktas via e-post till:  eller via bolagets postadress:ir@momentum.group

Att: Valberedningen
Momentum Group AB
Box 5900
102 40 Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Lilius, Vd och koncernchef
Tel: 010-454 54 70

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations
Tel: 072-085 72 62
ann-charlotte.svensson@momentum.group

www.momentum.group
http://www.momentum.group/
mailto:ir@momentum.group
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Om Momentum Group

Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom 
ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal 
företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, 
industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn. Gemensamt för 
verksamheterna är att de ska bidra till att göra kundernas verksamhet enklare, säkrare och mer 
lönsam genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster med lång livslängd med en stark lokal 
närvaro i nära anslutning till kunderna. Koncernen omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 
cirka 500 anställda. Momentum Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer 
information besök gärna .momentum.group
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