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Andrea Carr föreslås till Alberts styrelse

Valberedningen i eEducation Albert (”Albert”) har beslutat att föreslå Andrea Carr till ny 
styrelseledamot att väljas på årsstämman 3 maj 2022.

Vidare föreslår valberedningen omval av Jacob Møller, Richard Sandenskog, Helene Broms och Eva Nilsagård. 
Paul Meyer (ledamot) och Peter Grytterhielm (suppleant) har avböjt omval. Jacob Møller föreslås att väljas om 
som styrelseordförande.

Andrea Carr, bosatt i Storbritannien, har mycket omfattande erfarenhet från EdTech som grundare för Rising 
Star Ltd och styrelseledamot för flera bolag inom digitala utbildningstjänster, däribland Sumdog som Albert 
förvärvade tidigare i år. Utöver dessa engagemang har Andrea Carr haft konsultuppdrag inom prospektering av 
EdTech-bolag för private equity-firmor. Andrea Carr är också engagerad i ett antal styrelser för så kallade multi-
academy trusts och medlem i branschorganisationer för EdTech i Storbritannien.

”Vi är mycket glada att kunna föreslå Andrea som ny ledamot i Alberts styrelse. Andrea är unik i sin kompetens 
när det kommer till EdTech och B2B i Storbritannien och har ett gediget nätverk inom branschen. Med sin breda 
erfarenhet, djupa kunskap och personliga egenskaper tillför Andrea nya dimensioner i styrelsen som kommer 
vara värdefulla för att stärka Alberts position på den brittiska marknaden”, säger Richard Sandenskog, 
valberedningens ordförande.

Valberedningens kompletta förslag till årsstämman 2022 kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman. 
Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 3 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Arta Mandegari, VD och grundare
Telefon: +46 (0)72 309 64 94
E-post: arta@hejalbert.se

Salman Eskandari, Vice VD och grundare
Telefon: +46 (0)70 727 93 75
E-post: salman@hejalbert.se

Om eEducation Albert AB (publ)

Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 275 000 familjer med läxläsning via 
mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (3-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen som 
Matematik, Geografi, Programmering och Läsa & skriva. Albert startades 2016 av två vänner i Göteborg med ett 
tydligt mål – att demokratisera kunskap genom teknologi – och det är vad som driver oss än idag. Albert är 
noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn ALBERT. Bolagets certified adviser är FNCA 
Sweden AB, , +46 (0) 8528 00 399.info@fnca.se
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