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Micronic Mydata AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX 
 Stockholm. Företaget följer Svensk kod för bolagsstyrning sedan 2005. Rapporten  
har upprättats av bolagets styrelse och granskats av företagets revisorer.

Bolagsstyrning

Valberedning
Årsstämman beslutar hur valberedningen ska 
 utses. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter 
som representerar de tre största kända aktie- 
ägarna vid utgången av augusti månad samt av sty-
relsens ordförande, totalt fyra ledamöter. 

    Sammansättning offentliggörs senast sex måna-
der före årsstämman. Valberedningen tar fram 
förslag till bolagsstämman avseende val av stäm-
moordförande samt val och arvodering av styrel-
se, styrelseordförande och revisor. På årsstäm-
man redogör valberedningen för sitt arbete. 

Ersättning utgår inte för arbete i valberedningen.

Ersättningsutskott 
Styrelsen utser varje år ett ersättningsutskott som består av tre 
styrelseledamöter. Ersättningsutskottet har inte beslutanderätt 
och rapporterar till styrelsen. 

 Utskottets uppgift är att föreslå lön, andra ersättningar och 
anställningsvillkor för verkställande direktören. Utskottet tar 
också fram förslag till riktlinjer för ersättningar och anställnings-
villkor för övriga ledande befattningshavare och dotterbolags-
chefer samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet 
ska säkerställa att fastställda riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare följs. 
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Bolagsstyrning definierar de 
 beslutssystem genom vilka 
ägarna, direkt eller in direkt,  
styr bo laget. Koden följs för  
att säkerställa öppenhet mot 
koncernens intressenter,  för  
att styra mot uppsatta mål  
samt för att tydlig göra 
ansvarsfördelningen mellan 
styrelse, lednings och 
kontrollorgan.
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Styrelse
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bola-
gets organisation och förvaltning. Styrelsen följer 
upp verksamheten, säkerställer en ändamålsenlig 
organisation och fastställer riktlinjer och intern 
kontroll. Styrelsen fastställer bland annat strategi 
och affärsplan samt fattar beslut om större inves-
teringar. Styrelsens ansvar regleras i Aktiebolags-
lagen och i arbetsordningen.

 Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 
minst tre och högst tio ledamöter med högst två 
suppleanter. Styrelsen består av sex ledamöter val-
da av årsstämman samt av två fackliga representan-
ter, utsedda av Unionen. Årsstämman utser styrel-
sens ordförande som ska leda styrelsens arbete. 

Revisionsutskott
Styrelsen utser varje år ett revisionsutskott som 
består av tre styrelseledamöter. Majoriteten är 
oberoende. Revisionsutskottet har inte beslutan-
derätt och rapporterar till styrelsen. 

 Utskottets uppgift är att säkra kvaliteten i den 
finansiella rapporteringen. Det omfattar genom-
gångar av väsentliga  redovisnings- och värderings-
frågor samt   behandling av bolagets finansiella 
rapporter. Revisionsutskottet är huvudkontakt 
mot de externa revisorerna och träffar dem lö-
pande. Revisionsutskottet utvärderar revisionen 
och biträder valberedningen med förslag till revi-
sorsval och arvodering av revisorerna. Revisions-
utskottet fast ställer vilka andra tjänster än revi-
sion som kan upphandlas av de valda revisorerna. 
Vissa möten mellan revisionsutskottet och de ex-
terna revisorerna sker utan närvaro av anställda. 

Bolagsstämma
Bolagsstämman är högsta beslutande organ. Vid 
bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i 
enlighet med svensk lagstiftning och  Micronic 
Mydatas bolagsordning. Varje aktie ger en röst.

    Årsstämman väljer styrelse och  revisor, fast-
ställer balans- och resultaträkning, beslutar om 
disposition av resultatet samt beslutar om an-
svarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Bolags-
stämman beslutar om arvode till styrelse och re-
visor samt fastställer riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare.  

Årsstämman hölls i Täby den 6 maj. 
46 procent av aktieägarna var 
representerade.
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Bolagsstyrning i Micronic Mydata
Micronic Mydata tillämpar Svensk kod för  
bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på 
principen ”följ eller förklara”. Koden finns  
tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Bolags
styrning definierar de beslutssystem genom 
vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företa
get. Styrning, ledning och kontroll fördelas 
mellan aktieägare, styrelse, verkställande direk
tör och koncernledning för att säkerställa  
öppenhet mot koncernens intressenter och för 
att styra verksamheten mot uppsatta mål. De 
interna styrprocesserna utgörs av vision, mis
sion, affärsidé, strategi samt en årlig affärsplan 
med tydliga mål. Även företagets värderingar 
och uppförandekod utgör grund för den in
terna bolagsstyrningen.

Externa regelverk
Bolagsstyrningen utgår ifrån svensk lagstift
ning, främst aktiebolagslagen och NASDAQ 
OMXs regelverk för emittenter samt andra re
levanta regler och riktlinjer. 

Interna regelverk
Interna regler som utgör grund för bolagsstyr
ning är bland andra bolagsordning, styrelsens 
arbetsordning, VDinstruktion, policydoku
ment (t ex finanspolicy, attestinstruktion och 
kommunikationspolicy) samt uppförandekod. 

Avvikelse från Koden
Under 2013 har Micronic Mydata följt Koden 
i alla avseenden.

Bolagsstyrning under 2013
Årsstämman

Vid årsstämman den 6 maj 2013 var 46 pro
cent av aktierna representerade. Hela styrelsen 
var närvarande, liksom VD, finansdirektören 

och bolagets revisor. Stämman behandlade 
sedvanliga ärenden. Bland annat omvaldes  
styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld,  
Magnus Lindquist, Katarina Bonde, Anders 
Jonsson, Eva Lindqvist samt UllaBritt  
FräjdinHellqvist. Patrik Tigerschiöld valdes 
till styrelsens ordförande. Till revisor valdes  
revisionsbolaget EY med Heléne Siberg  
Wendin som huvud ansvarig revisor.

Valberedning 
Valberedningens sammansättning inför års
stämman 2014 offentliggjordes den 22 okto
ber 2013. 

Valberedningen genomför årligen en ut
värdering av styrelsen och dess arbete. Valbe
redningen tar därefter fram förslag till ny sty
relse som lämnas i samband med kallelsen till 
kommande årsstämma. 

Styrelse 
Vid årsstämman valdes sex styrelseledamöter 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Där
till har Unionen utsett två fackliga represen
tanter att ingå i styrelsen. 

Ersättning till styrelsens ledamöter 
Årsstämman 2013 beslutade om ett styrelse
arvode om 1 500 000 kronor för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Av arvodet avser 
500 000 kronor arvode till styrelsens ord
förande och 200 000 kronor avser arvode till 
var och en av övriga ledamöter som är valda av 
årsstämman. Därutöver fastställdes ett arvode 
till ordföranden i revisionsutskottet om 50 000 
kronor.

Styrelsens organisation och arbetsformer 
Styrelsen är företagets högsta beslutande or
gan. Styrelsens arbete följer en skriftlig arbets

ordning. Den ska säkerställa att styrelsen är väl 
informerad och att alla styrelserelaterade frå
gor tas upp till behandling. Arbetsordningen 
beskriver ansvarsfördelningen mellan styrelsen 
och styrelsens utskott samt mellan styrelsen 
och verkställande direktören. Enligt arbetsord
ningen ska styrelsen besluta om strategi och 
budget, godkänna årsredovisning och fastställa 
andra externa finansiella rapporter, väsentliga 
policys och attestinstruktion, utse verkstäl
lande direktör och utvärdera VDs arbete, fast
ställa regler för intern kontroll samt följa upp 
hur den interna kontrollen fungerar, besluta 
om större investeringar och överenskommel
ser, utse revisionsutskott och ersättningsut
skott samt utvärdera styrelsens arbete. Styrel
sen ska följa upp att beslutade riktlinjer om er
sättningen till ledande befattningshavare följts 
samt föreslå riktlinjer för ersättningar till års
stämman. 

Styrelsens ordförande leder styrelsens  
arbete. Styrelsens ordförande ska också före
träda företaget i ägarfrågor. Vid årsstämman 
2013 valdes Patrik Tigerschiöld till styrelsens 
ordförande. 

Styrelsemöten förbereds av styrelsens  
ordförande tillsammans med verkställande 
direktören. Inför varje möte distribueras ett 
material. Vissa frågor bereds i utskotten. 
Återkommande ärenden är genomgång av  
affärsläge samt finansiell rapportering. Sty
relseprotokoll förs av bolagets  finansdirektör.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen utvärderar årligen styrelsearbetet. 
Under 2013 har utvärdering gjorts genom 
 extern utvärdering. Resultatet har presenterats 
för valberedningen inför uppdraget att ta fram 
förslag till styrelse inför årsstämman 2014.

Namn Representerande Ägarandel 31 augusti 2013, %

Henrik Blomquist Bure Equity 38,0

Ulf Strömsten Catella Fonder 3,9

Annelie Enquist Skandia Fonder 2,8

Patrik Tigerschiöld Ordförande i Micronic Mydata
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Valberedningens sammansättning
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Styrelsens arbete under 2013 
Styrelsen har haft 13 möten, varav ett konsti
tuerande och ett per capsulam. 

Vid varje ordinarie möte behandlas affärs
läge och finansiell rapportering. Revisionsut
skottet och ersättningsutskottet rapporterar 
sitt arbete och för fram frågor för beslut. 

Frågor som behandlats, förutom återkom
mande punkter, omfattar bland annat tillsät
tande av ny VD, beslut om tillsättande av ny 
revisor, fastställande av strategi och affärs
plan, beslut om satsningar inom forskning, 
utveckling och produktutvecklingsprogram 
innebärande bland annat en förskjutning till 
affärsområde ytmontering. Styrelsen har fast
ställt nya finansiella mål och en ny utdel
ningspolicy.

Utskott
Revisionsutskottet

Styrelsen utser ett revisionsutskott som består 
av tre styrelseledamöter. Minst en av ledamö
terna har revisions eller redovisningskompe
tens. Revisionsutskottet består av Magnus 
Lindquist (ordförande), Katarina Bonde och 
Eva Lindqvist. Under 2013 har revisionsut
skottet haft fem möten. Delar av revisionsut
skottets möten sker utan närvaro av anställda 
och utan den externa revisorn. Under 2013 
har revisionsutskottet bland annat förberett 
val av ny revisor.

Ersättningsutskottet
Styrelsen utser ett ersättningsutskott som  
består av tre styrelseledamöter. Ersättnings 
utskottet består av Patrik Tigerschiöld (ordfö
rande), Anders Jonsson och UllaBritt Fräjdin
Hellqvist. Under 2013 har ersättningsutskott 
et haft tre möten. 

Revision
Bolagets revisor väljs vid årsstämman. Vid års
stämman 2013 valdes EY till revisor, för tiden 
fram till årsstämman 2014, med auktoriserade 
revisorn Heléne Siberg Wendin som huvudan
svarig. Revisorerna har under 2013 genomfört 
översiktlig granskning av en delårsrapport. 

Revision av årsredovisningen och kon
cernredovisningen samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning utförs i en
lighet med International Standards on Audit
ing och god revisionssed i Sverige. Den ex
terne revisorn träffar löpande revisionsut
skottet och årligen hela styrelsen. 

VD och koncernledning
Koncernledningen består av sju personer och 
leds sedan den 15 juli 2013 av verkställande  
direktören Lena Olving. Lena är civilingenjör 
från Chalmers och har många års erfarenhet 
från ledande positioner, både i Sverige och in
ternationellt, inklusive koncernledningen 
inom Volvo Personvagnar AB, VD Samhall 
Högland AB och Vice VD och operativ chef 
(COO) i Saab AB (publ).

Verkställande direktören leder koncern
ledningens arbete och koncernledningen fat
tar gemensamma beslut. VD ansvarar för att 
hålla styrelsen informerad om företagets ut
veckling. Koncernledningen har möten varje 
vecka. Tre gånger per år träffas ledningarna 
för de globala organisationerna för att för
stärka en enhetlig styrning inom koncernen.

Finansiell rapportering och information
Micronic Mydata lämnar löpande, i enlighet 
med fastställd kommunikationspolicy, infor
mation om företagets utveckling och finan
siella ställning. Information lämnas i form av 
delårsrapporter, årsredovisning samt press
meddelande i samband med väsentliga händel
ser som kan påverka företagets värdering. I 

samband med delårsrapporter hålls presenta
tioner för finansanalytiker, investerare och me
dia. Företagsledningen träffar också finansana
lytiker och investerare vid andra externa och 
interna arrangemang. Information som distri
bueras genom finansiella rapporter eller press
meddelanden finns på bolagets hemsida, till
sammans med annan information som be
döms vara värdefull för bolagets intressenter. 
Micronic Mydata tillämpar en så kallad tyst 
period 30 dagar före publicering av delårsrap
port, då företaget inte håller några möten med 
investerare eller analytiker.

Rapport över intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen
Den interna kontrollen utgörs av processer och 
metoder för att begränsa risker för väsentliga fel 
i den finansiella rapporteringen och därmed sä
kerställa riktigheten i den finansiella rapporte
ringen. Den interna kontrollen skapas och upp
rätthålls av styrelsen, ledningen och anställda. 
Micronic Mydata beskriver den interna kon
trollen utifrån kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kommuni
kation samt uppföljning.

Kontrollmiljö
Basen för en god kontrollmiljö utgörs av orga
nisation, beslutsvägar, befogenheter och an
svar, uttryckta i policys och riktlinjer för alla 
nivåer. Gemensamma värderingar skapar sam
syn och stärker den interna kontrollen. 

Micronic Mydata har en uppförandekod 
(Code of Conduct), vilken beskriver det för
hållningssätt som medarbetarna ska ha i af
färsetiska och sociala frågor. Styrande doku
ment har upprättats i form av arbetsordning 
för styrelsen och utskotten samt instruktion 
för verkställande direktören. Styrelsen fast
ställer vissa policys, bland andra attestin
struktionen. Koncernledningen består av 

 
Mötesnärvaro Arvoden

Namn Invald Oberoende1) Aktieinnehav Styrelsen
Revisions- 

utskott
Ersättnings- 

utskott
Ordinarie 

arvode
Revisions- 

utskott

Patrik Tigerschiöld, ordförande 2009 nej – 13/13 3/3 500 000

Anders Jonsson 2011 ja 63 836  13/13 3/3 200 000

Magnus Lindquist2) 2007 ja – 13/13 5/5 200 000 50 000

Katarina Bonde 2010 ja 2 000 12/13 5/5 200 000

UllaBritt FräjdinHellqvist 2012 ja 10 000 13/13 3/3 200 000

Eva Lindqvist 2012 ja – 11/13 5/5 200 000

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning 
2) Ordförande i revisionsutskottet

Mötesnärvaro och arvoden för styrelsemedlemmar utsedda av årsstämman
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cheferna för de båda affärsområdena, che
ferna för produktion, utveckling samt che
ferna för centrala funktioner. 

Utveckling, inköp och produktion be
drivs till största delen i Sverige, vars verksam
het är ISOcertifierad. Ekonomi och con
trollerfunktionen stöttar effektivisering av 
verksamheterna. Ansvaret för att skapa pro
cesser med hög grad av intern kontroll ligger 
på respektive avdelningschef. Utvärderingen 
av den interna kontrollen följer en plan som 
årligen godkänns av revisionsutskottet. 

Riskbedömning
Bolaget har en process för riskbedömning för 
att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt 
för hanteras. En genomgång av riskområden ur 
ett bredare perspektiv görs i samband med det 
årliga strategiarbetet. Affärsprocesser utvärde
ras med avseende på effektivitet och risk. De 
mest kritiska affärsprocesserna, och de största 
värdena, finns i den svenska verksamheten. 

Årligen görs en riskbedömning av de ris
ker som påverkar den interna kontrollen avse
ende den finansiella rapporteringen utifrån 
påverkan och sannolikhet. Denna bedöm
ning görs på koncern och bolagsnivå. Ris
kerna graderas och kopplas till processer.  
Väsentliga processer omfattar utveckling,  
inköp, tillverkning, försäljning, installation 
samt stödprocesser som bokslut och IT. Även 
processer för administration av löner och 
pensioner bedöms vara kritiska och omfattas 
av utvärdering. Riskbedömningen omfattar 
även risker för oegentligheter. 

Risker för väsentliga fel eller brister i den  
finansiella rapporteringen rapporteras till  
revisionsutskottet.  

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter syftar till att förebygga, 
upptäcka och åtgärda avvikelser. Kontroll
strukturen byggs upp av befogenheter, arbets
fördelning samt ledningens löpande genom
gång av finansiell information. Kontrollaktivi
ter kan vara automatiserade genom att vara in
byggda i ITsystem, som till exempel behörig
hetsstrukturer. De kan också vara manuella, 
som till exempel dubbla kontroller vid utbetal
ningar. Återkommande analyser av resultat 
kompletterar dagliga kontroller. Controller
funktionen, som består av controllers inom 
båda affärsområdena samt för operations,  
utgör en väsentlig del av kontrollstrukturen.

Information och kommunikation
Styrelse och ledning har fastställt informations 
och kommunikationsvägar för att säkerställa 
fullständighet och riktighet i den finansiella 
rapporteringen. Interna kommunikationsvägar 
utgörs av kvalitetssystem, intranät, månadsbrev 
och regelbundna möten på olika nivåer inom 
koncernen. Under 2013 har arbetet fortsatt 
med att utveckla analysverktyg och informa
tionssystem. Micronic Mydatas kommunika
tionspolicy reglerar kommunikationen med ex
terna parter, däribland finansmarknaden.

Övervakning
Micronic Mydata har ingen särskild gransk

ningsfunktion, intern revision. Styrelsen har 
fastställt att uppföljning av den interna kontrol
len ska göras genom självutvärdering. Efter risk
bedömning fastställs vilka processer som ska ut
värderas. Processer dokumenteras och bedöms 
utifrån identifierade risker och kontroller. Själv
utvärdering innebär att respektive verksamhet 
utvärderar processen. Arbetssättet involverar 
medarbetare och ökar förståelsen för betydelsen 
av intern kontroll. Ansvaret för att utveckla pro
cesser ligger inom respektive enhet. På uppdrag 
av styrelsen görs varje år även en extern utvärde
ring av någon process. Under 2013 har den ex
terna granskningen koncentrerats på rutinerna 
för ersättningar till anställda. 

Personal från huvudkontorets ekonomi 
och controllerfunktion besöker regelbundet 
dotterbolagen. Vid dessa besök genomförs 
analyser av resultatutveckling, genomgång av 
processer och interna kontroller samt stickprov 
av att kontrollaktiviteterna fungerar som av
sett. Vid personalförändringar inom ekonomi
funktioner är det väsentligt att säkerställa kon
tinuitet avseende intern kontroll. 

Under 2013 har analysverktyg implemen 
terats för att få en snabb och enhetlig uppfölj
ning och kontroll inom hela koncernen. Ar
betet med att utveckla den finansiella hand
boken har också pågått under året.

Revisionsutskottet följer internkontrollar
betet och har löpande kontakt med den ex
terna revisorn, vilket bidrar till styrelsens sam
lade bild av den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen. 

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Micronic Mydata AB (publ), org nr 5563512374
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 2013 på sidorna 2427 och för att den är upprättad i enlighet 

med årsredovisningslagen.
Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi 

har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncern
redovisningen.

Stockholm den 11 mars 2014
Ernst & Young AB

Heléne Siberg Wendin
Auktoriserad revisor
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Styrelse och revisor

Styrelseledamöter valda av årsstämman 2013
Patrik Tigerschiöld, född 1964
Styrelsens ordförande sedan 2012 
Styrelseledamot sedan 2009
Utbildning: Civilekonom
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bure  
Equity AB och PartnerTech AB.  
Styrelseledamot Stockholms Universitet
Tidigare anställningar: VD Bure Equity AB 2010-2013, 
Skanditek Industriförvaltning 1999-2010, VD SEB  
Allemansfonder 1995-1999
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0

Magnus Lindquist, född 1963
Styrelseledamot sedan 2007
Investeringsrådgivare Triton Advisers AB
Utbildning: Ekonom
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB,  
Ovako AB samt Polygon AB
Tidigare anställningar: Finansdirektör Autoliv 2001-
2008, Finansdirektör Perstorp 1996-2001,  
Finansdirektör Stora Cell Group 1993-1996
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0

Revisor
Heléne Siberg Wendin, född 1965 
Revisor i Micronic Mydata sedan 2013
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
Övriga uppdrag: IKEA, Ovako, Papyrus, Scania

Anders Jonsson, född 1950
Styrelseledamot sedan 2011 
Industriell rådgivare Triton Advisers Ltd.
Utbildning: Civilingenjör samt IFL Handelshögskolan i 
Stockholm
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alimak 
Hek Group AB och Talis GmbH. Styrelseledamot i  
Rejlerskoncernen och Battenfield Cincinnati AG.  
Vice styrelseordförande i Svensk Schweiziska Handels-
kammaren i Zürich
Tidigare anställningar: Medlem av ABBs koncernledning, 
Zürich samt chef för Robot Division, Chef för ABBs  
Automation Segment i Kina 2005-2006, Globala chefs-
befattningar inom ABB baserat i Zürich 1988-2005, 
chefsbefattningar inom ABB Sverige 1979-1987
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 63 836

Katarina Bonde, född 1958
Styrelseledamot sedan 2010
Verkställande direktör Kubi LLC
Utbildning: Civilingenjör
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Propeller-
head Software AB. Styrelseledamot i Sjätte AP-fonden, 
Microsystemation AB, Image Systems AB, eBuilder AB 
samt Aptilo Networks AB.
Tidigare anställningar: VD UniSite Software Inc 2000-
2003, VD Captura International 1997-2000, Marketing 
director Dun& Bradstreet Software Inc 1996-1997,  
vice VD Timeline Inc 1994-1995, VD Programator  
Industri AB 1989-1992
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 2 000

Eva Lindqvist, född 1958
Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning: Civilekonom och civilingenjör 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy, 
Bodycote, Episerver, Tieto, Transmode, Innovations-
bron samt Blekinge Tekniska Högskola
Tidigare anställningar: VD Xelerated Holding 2009-2011, 
VD TeliaSonera International Carrier 2002-2007,  
Sr VP Telia Equity 2000-2002, ledande befattningar  
Ericsson 1981-1999 
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, född 1954
Styrelseledamot sedan 2012           
Fräjdin&Hellqvist AB
Utbildning: Civilingenjör 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Kongsberg 
Automotive och SinterCast. Styrelseledamot i  
Castellum, DataRespons, e-man, Fouriertransform, 
Fräjdin&Hellqvist, Tällberg Foundation samt  
Vindora Holding
Tidigare anställningar: Ledande befattningar Svenskt  
Näringsliv 2001-2006, ledande befattningar Volvo  
Personvagnar 1979-2001  
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 10 000

Styrelseledamöter utsedda av Unionen: 
Johan Densjö, född 1971, styrelseledamot sedan 2012 
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0 

Peter Sundström, född 1976, styrelseledamot  
sedan 2012
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0 

Från vänster: Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Magnus Lindquist, Patrik Tigerschiöld, Peter Sundström, Katarina Bonde och UllaBritt FräjdinHellqvist  
Frånvarande: Johan Densjö.
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Koncernledning

Lena Olving, född 1956 
Verkställande direktör och koncernchef sedan 2013
Utbildning: Civilingenjör 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SJ AB och  
Novozymes A/S (Danmark) 
Tidigare anställningar: Vice VD och COO på  
Saab AB (publ), ledande befattningar samt medlem  
av  koncernledningen inom Volvo Personvagnar AB,  
VD på Samhall Högland AB
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 70 000

Per Ekstedt, född 1964 
Finansdirektör, anställd 2012
Utbildning: Fil kand ekonomi
Tidigare anställningar: Finansdirektör Selecta,  
Group4 Securicor och Siemens Business Services
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0

Robert Göthner, född 1959
Chef för affärsområde Ytmontering, anställd 2007
Utbildning: Civilingenjör 
Tidigare anställningar: Marknadsdirektör MYDATA  
automation AB, Partner på Nordic Venture Partners 
och InnovationsKapital samt olika chefsbefattningar  
på IBM Corporation.
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0

Silke Ernst, född 1967
Personaldirektör, anställd 2013
Utbildning: Fil mag lingvistik och MBA 
Tidigare anställningar: VP HR Business Division  
Asset Optimisation & Trading Vattenfall,  
Vice HR-chef Vattenfall BG Nordic, HR-chef BU  
Distribution Vattenfall  
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0

Lars Sundberg, född 1971
Chef för forskning och utveckling, anställd 2001
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare anställningar: Flera befattningar på Micronic  
Laser Systems AB samt på Micronic Mydata AB.
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 900

Magnus Råberg, född 1966
Chef för affärsområde Mönsterritare, anställd 1996
Utbildning: Civilingenjör
Tidigare anställningar: Chef för global support, chef  
för systemförsäljning halvledartillämpningar samt  
andra befattningar inom Micronic Laser Systems AB.
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 0

Niklas Edling, född 1963
Chef för strategi och produktledning, tillika chef för  
inköp, produktion och kvalitet, anställd 2011 
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Tidigare anställningar: VP Supply Chain & Manufacturing 
Laerdal Medical, VP Operations Hudson RCI.
Aktieinnehav i Micronic Mydata: 30 000.

Från vänster: Lars Sundberg, Robert Göthner, Lena Olving, Per Ekstedt, Magnus Råberg, Silke Ernst och Niklas Edling. 
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Global försäljningsorganisation

Benelux och Storbritannien 
Paul Rooimans, affärsområdeansvarig SMT

Frankrike 
Cyrille Bidet, affärsområdeansvarig SMT

Japan 
Takehiko Tsujimura, affärsområdesansvarig SMT
Masahiko Shimada, affärsområdesansvarig PG

 

Kina 
KK Wong, affärsområdeansvarig SMT 
Jason Wong, affärsområdesansvarig PG

Nordamerika 
Brian Duffey, affärsområdesansvarig SMT  
Manny Ferreira, affärsområdesansvarig PG

Singapore 
David Koh, affärsområdeansvarig SMT  

Sydkorea 
Charles Lee, affärsområdesansvarig PG

Tyskland  
Pierre de Menech, affärsområdeansvarig SMT

ROW (rest of world) 
Fredrik Öberg, ansvarig för försäljning  
affärsområde SMT

Från vänster: David Koh, Brian Duffey, Manny Ferreira, Paul Rooimans, Masahiko Shimada, Pierre de Menech, Cyrille Bidet, Takehiko Tsujimura och KK Wong.  
Frånvarande: Charles Lee, Fredrik Öberg och Jason Wong


