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KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 24STORAGE AB
Idag, 31 oktober 2022, höll 24Storage AB extra bolagsstämma.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma 
ska vara tre utan suppleanter.

Val av styrelse

Extra bolagsstämman beslutade att omvälja styrelseledamoten Oscar Maltesen samt att nyvälja Stefan 
Nilsson och Per Sjöblom till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Extra 
bolagsstämman beslutade att omvälja Oscar Maltesen till styrelseordförande.

Stefan Nilsson, född 1967

Stefan har 25 års erfarenhet inom self storage-branschen och var avgörande för att bygga upp den 
paneuropeiska Shurgard-portföljen samt etablera 24Storage AB. Genom att bygga upp Green Storage 
AB från starten har Stefan varit avgörande för att utmana status quo i self storage-branschen i syfte att 
automatisera den produkt som vi vill bygga vidare på genom integrationen av 24Storage AB i den 
bredare self storage-plattformen. Stefan tog examen 1990 i maskinteknik, Göteborgs Tekniska Institut. 
Stefan är styrelseledamot i Green Storage och VD för både 24Storage och Green Storage.

Per Sjöblom, född 1968

Per har en bakgrund med bland annat 10 år inom self storage-branschen, senast som CFO på Green 
Storage. Dessutom har Per mer än tio års erfarenhet från ledande befattningar inom finans från andra 
branscher. Per tog en ekonomexamen i Linköping 1993.

För mer information kontakta gärna:

Stefan Nilsson, VD och koncernchef 24Storage och Green Storage
Telefon: +46 709 90 30 64
E-post: stefan.nilsson@greenstorage.se 

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 27 förrådsanläggningar, fördelat på 13 500 förråd motsvarande totalt 74 500 uthyrningsbara 
kvadratmeter och 8 500 kunder. 24Storage har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm. För 
mer information besök gärna .24storage.se

https://24storage.se/
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Bifogade filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i 24Storage AB

https://storage.mfn.se/cf399aab-bf53-474b-afa3-c93700be34af/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-24storage-ab.pdf

