
Pressmeddelande 9 december 2021

Martin Malm föreslås till ny 
styrelseordförande för 
Transcendent Group och lämnar vd-
rollen så snart ny vd har tillträtt

Transcendent Groups valberedning meddelar att de kommer att föreslå till 
årsstämman 2022 att Transcendent Groups vd Martin Malm väljs till ny 
styrelseordförande. Som en följd av detta har Martin Malm idag meddelat 
styrelsen att han önskar avgå som vd. För att säkerställa kontinuitet kommer 
Martin Malm att kvarstå i sin vd-roll fram till dess att en ny vd tillträder sin 
tjänst, eller som senast till årsstämman 31 maj, 2022. Styrelsen i Transcendent 
Group inleder omedelbart processen att rekrytera en ny vd.

Martin Malm har varit anställd i Transcendent Group sedan 2003 och varit bolagets vd 
sedan 2010. Han är även Transcendent Groups största ägare. Martin har omfattande 
erfarenhet från de tjänster som Transcendent Group erbjuder och har tidigare varit 
fokuserad på rådgivning inom bland annat intern kontroll, internrevision, IT-revision 
och cybersäkerhet. Han har en magisterexamen i data- och systemvetenskap från 
Stockholms universitet.

“Martin Malm har varit en nyckelspelare i Transcendent Groups framväxt under snart 
20 år och givet hans bakgrund och profil tycker vi att det är ett naturligt nästa steg att 
han går in i ordföranderollen. Med sin omfattande erfarenhet från GRC-tjänster och 
djupa kunskap om Transcendent Groups marknad kommer Martin att säkerställa att 
bolaget fortsätter utvecklas och levererar på sin strategi med fokus på lönsam tillväxt”, 
säger Marek Rydén, valberedningens ordförande.

Styrelsen i Transcendent Group inleder omedelbart processen att rekrytera en ny vd.

Valberedningen kommer att återkomma med sina kompletta förslag till årsstämman 
2022 i samband med att bolaget publicerar kallelsen. Årsstämman kommer att hållas 
den 31 maj 2022.

För mer information, kontakta

Marek Rydén, valberedningens ordförande
marek_ryden@hotmail.com

mailto:marek_ryden@hotmail.com


Om Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och 
Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag 
och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har 
Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur 
med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa 
arbetsplatser 2020 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent 
Group har över 100 anställda i 7 länder runtom i Europa. Transcendent Group är 
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är 
Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.

.transcendentgroup.com

Denna information är sådan information som Transcendent Group är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-09 20:30 
CET.
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