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Valberedningens motivering till förslag till styrelseledamöter i Micronic Mydata AB 

 

Inför årsstämman 2012 har valberedningen haft följande sammansättning: 

Patrik Tigerschiöld, Bure Equity, ordförande i Valberedningen 

Annika Andersson, Fjärde AP-fonden 

Jesper Bonnivier, Länsförsäkringar fondförvaltning 

Peter Edwall, Ponderus Securities 

Rune Glavare, styrelsens ordförande 

 

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och framtida 

inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till 

exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. En viktig 

utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt  

de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Micronic Mydatas verksamhet. 

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och 

dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och 

strategier. 

Enligt valberedningens förslag till beslut föreslås omval av Katarina G Bonde, Anders Jonsson, 

Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld samt nyval av två ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist  

och Eva Lindqvist, vilket innebär oförändrat sex ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås  

Patrik Tigerschiöld. Rune Glavare och Lena Treschow Torell har avböjt omval. 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist är svensk medborgare, född 1954, och har en Civilingenjörsutbildning  

i Tekniskt Fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Ulla-Britt är idag styrelseordförande i Stiftelsen  

för Strategisk Forskning, Kongsberg Automotive ASA och SinterCast AB samt styrelseledamot i 

DataRespons ASA, Stockholm Environment Institute (SEI), Fouriertransform AB, e-man AB, Tällberg 

Foundation/Service AB, Rymdbolaget AB, Fräjdin & Hellqvist AB och Castellum AB. Ulla-Britt har en 

lång erfarenhet av teknik- och produktutveckling inom fordonsindustrin och har i 20 år arbetat på 

Volvo PV och haft ett antal olika ledande roller både i Sverige och utomlands.  

Eva Lindqvist är svensk medborgare, född 1958, och har både en ekonomisk och en teknisk examen. 

Eva är idag styrelseledamot i Assa Abloy AB, Tieto Oy, Episerver, Nordia Innovation AB, Transmode 

AB, Innovationsbron AB och FirstDate International AB. Under en lång tid har Eva arbetet inom 

telekomindustrin som bland annat VD för TeliaSonera International Carrier och inom Ericsson.  

Eva har en lång erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal bolag i olika branscher.  

Ulla-Britt och Eva är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till 

Micronic Mydata och Micronic Mydatas ledning samt även i förhållande till Micronic Mydatas större 

aktieägare. Valberedningens bedömning är att Ulla-Britt och Eva kommer att tillföra styrelsen 

värdefull kompetens och erfarenhet och är mycket väl lämpade som styrelseledamöter i Micronic 

Mydata. 

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av en mångsidighet och 

bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga 
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områden för Micronic Mydata, såsom forskning och utveckling, industriell företagsutveckling, 

marknadsföring och försäljning samt ledarskap. 

Förslaget till styrelsesammansättning i Micronic Mydata uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings 

krav med avseende på oberoende ledamöter. 

 

 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist är svensk medborgare och född 1954. Ulla-Britt är idag styrelseordförande 

i Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kongsberg Automotive ASA och SinterCast AB samt 

styrelseledamot i DataRespons ASA, Stockholm Environment Institute (SEI), Fouriertransform AB, e-

man AB, Tällberg Foundation/Service AB, Rymdbolaget AB, Fräjdin & Hellqvist AB och Castellum AB. 

Ulla-Britt har en Civilingenjörsutbildning i Tekniskt Fysik från Chalmers Tekniska Högskola och har en 

lång erfarenhet av teknik- och produktutveckling inom fordonsindustrind. Under 20 år har Ulla-Britt 

arbetat på Volvo PV och haft ett antal olika chefsroller både i Sverige och utomlands. Ulla-Britt är, i 

enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Micronic Mydata och 

Micronic Mydatas ledning samt även i förhållande till Micronic Mydatas större aktieägare. 

Valberedningens bedömning är att Ulla-Britt kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och 

erfarenhet och är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Micronic Mydata. 

Eva Lindqvist 

Eva Lindqvist är svensk medborgare och född 1958. Eva är idag styrelseledamot i Assa Abloy AB, 

Tieto Oy, Episerver, Nordia Innovation AB, Transmode AB, Innovationsbron AB och FirstDate 

International AB. 

Eva har både en ekonomisk och en teknisk utbildning och har under en lång tid arbetet inom 

telekomindustrin som bland annat VD för TeliaSonera International Carrier och inom Ericsson. Eva 

har en lång erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal bolag i flera olika branscher. Eva är, i 

enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Micronic Mydata och 

Micronic Mydatas ledning samt även i förhållande till Micronic Mydatas större aktieägare. 

Valberedningens bedömning är att Eva kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och 

erfarenhet och är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Micronic Mydata. 

 


