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Valberedningen i Boozt föreslår nyval av Julie Wiese och Aileen O’Toole 
som nya styrelseledamöter

Inför årsstämman den 27 maj 2021 föreslår valberedningen i Boozt AB (”Bolaget”) att Henrik Theilbjørn, 
Jón Björnsson, Kent Stevens Larsen, Cecilia Lannebo och Luca Martines omväljs som ordinarie 
styrelseledamöter, att Julie Wiese och Aileen O’Toole väljs som nya ordinarie styrelseledamöter, samt att 
Henrik Theilbjørn omväljs som styrelseordförande.

Julie Wiese, född 1985, har i sin karriär primärt arbetat inom finansiering, förvärv och investeringar, och har 
innehaft olika befattningar inom Aker Solutions (2011-2014), DNB Markets Singapore (2014), Carnegie (2015-
2016) och senast som Investment Professional hos Ferd AS (2017-nuvarande). Vidare är Julie 
styrelseobservatör i Fürst Holding AS och WebMed AS på uppdrag av Ferd AS. För närvarande är Julie Wiese 
investerare hos Ferd Capital. Julie Wiese är norsk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen i internationella studier vid Oslo Universitet, Magisterexamen i förvaltning vid 
Imperial College Business School och Magisterexamen i kapitalförvaltning vid Cass Business School.

: Styrelseledamot i Servi Group AS och IntMed AS.Övriga nuvarande befattningar

: -Aktieägande i Bolaget

Aileen O’Toole, född 1975, har under hela sin karriär arbetat inom Human Resources (HR), bland annat hos 
Telenor (1997-2000), Jabil Global Services (2001-2004), eBay i olika positioner t.ex. Senior Director, Human 
Resources och VP Human Resources, EMEA (2004-2014). För närvarande är Aileen O’Toole Chief People 
Officer hos Prosus & Naspers (2014-). Aileen O’Toole är irländsk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen i historia och politik vid University College Dublin och Magisterexamen i Business 
Studies vid University College Dublin.

: -Övriga nuvarande befattningar

: -Aktieägande i Bolaget

Den nuvarande styrelseledamoten Bjørn Folmer Kroghsbo har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till 
årsstämman 2021 offentliggörs. 

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Claus Wiinblad (ordförande), representerande 
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Anders Lund, representerande BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S, 
Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Henrik Theilbjørn.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl. 
17.30 CEST.
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För mer information kontakta:

Hermann Haraldsson / koncern-vd / tel: +45 2094 0395 / e-post: heha@boozt.com
Ronni Olsen / Kommunikations- & IR-direktör/ Tel: +45 31 22 04 56 / Email: rofo@boozt.com
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