
 

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA LEDAMÖTER TILL STYRELSEN 

Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2021 (punkt 9 i den föreslagna dagordningen). 

 

Omval 

 
Per Nyström, (1956), VD 
Ledamot i styrelsen sedan 2015 och ordförande sedan hösten 2020. Per är utbildad Civilekonom vid 

Lunds Universitet och har en bred erfarenhet som bland annat tidigare VD inom Å&R Packaging. Idag 

arbetar Per på konsultbasis med industriell rådgivning till bolag i tillväxt- och förändringsfas. Formerna 

för engagemang kan vara såväl fast engagemang till ägare och/eller VD som mer formella 

styrelseuppdrag. 

Övriga uppdrag: Per är aktiv i Styrelsepoolen, ett nätverk för professionella styrelseledamöter. Per är 

också styrelseledamot i Lunicore AB och Nysco AB samt styrelseordförande i Cyclicor AB. Per har 

även ett antal industriella rådgivningsuppdrag inklusive Advisory Boards.   

  

Per är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större 

ägare. 

 

Aktier: 44 541 privat 
 
 
Annika Olsson, (1962), Professor 
Ledamot i styrelsen sedan 2011. Annika är professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet. 

Hennes forskningsområde är förpackningsinnovation och förpackningsdesign för hållbara 

försörjningskedjor. Annika är en av innovatörerna av Gasporox teknik. Förutom forskning har Annika 

även gedigen erfarenhet av från förpacknings- och livsmedelsindustrin. Annika är också rektor/dekan 

för Lunds Tekniska Högskola, samt styrelseledamot i Packbridge AB och i Lunicore AB. 

 

Annika är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets 

större ägare. 

 

Aktier: 21 133 privat 
 
 
Henrik Herlin, (1971), System & Products Director AR Packaging 
Ledamot i styrelsen sedan 2019. Henrik har idag en befattning som System & Products Director inom 

AR Packaging i Lund där han framgångsrikt leder och ansvarar för internationell försäljning, produkt 

management samt strategisk implementering av nya långsiktiga affärer. Henrik sitter även i ledningen 

för AR Packaging och har lång international erfarenhet inom komplex systemförsäljning. 

 

Henrik är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets 

större ägare. 

 

Aktier: Inga 
 
 
Christer Fåhraeus, (1965), VD 
Christer är utbildad Medicine doktor, Civilingenjör, Fil kand och Med kand, och har idag en befattning 

som VD för EQL Pharma. Christer har bred och betydande erfarenhet av bolagsutveckling och varit 

med och startat företag som Cellavision, Flatfrog, EQL Pharma, Precise Biometrics och Anoto, samt 

framgångsrikt börsintroducerat flera företag. 

 



 

Christer är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Fårö Capital AB. 

 

Aktier: 1 074 367 genom Fårö Capital AB 

 

Nyval 

 

Jan Erik Smith, (1985), International Sales Manager 
 
Jan Erik har en masterutbildning i företagsekonomi vid Lunds Universitet och har idag en befattning 

som International Sales Manager vid ABIGO Medical AB. Han har djupa kunskaper och bred 

erfarenhet inom de kommersiella frågorna för läkemedels- och livsmedelsindustrin. Jan Erik är också 

styrelseledamot i Gobia Enterprises AB. 

 

Jan Erik är beroende i förhållande till en av bolagets större ägare, Gobia Enterprises AB. 

 

Aktier: 21 400 privat 


