PostNords ägare föreslår Christian Jansson till ny
styrelseordförande
PostNord AB:s ägare föreslår idag att Christian W Jansson väljs till ny styrelseordförande vid en extra bolagsstämma.
Vidare föreslår ägarna att Christian Frigast väljs till vice styrelseordförande.
PostNords nuvarande styrelseordförande Jens Moberg meddelade den 30 januari 2018 att han efter fem år på posten inte stod till
förfogande för omval. Jens Moberg meddelade dock ägarna att han avsåg att fullfölja sitt uppdrag som styrelseordförande till dess
rekryteringsprocessen för att finna hans ersättare var avslutad. Mot denna bakgrund valdes Jens Moberg till styrelsens ordförande av
årsstämman den 26 april 2018.
Även Anitra Steen har meddelat ägarna att hon ställer sin plats som styrelseledamot till förfogande.
PostNords ägare föreslår nu nyval av Christian W Jansson som styrelseordförande att efterträda Jens Moberg och Christian Frigast som
vice styrelseordförande att efterträda styrelseledamoten Anitra Steen.
Christian W Jansson är född 1949. Han är civilekonom och hedersdoktor (Ek. Dr h.c.) vid Lunds universitet. Han arbetar idag primärt
med utveckling av start-up-bolag och i styrelser. Han är bl.a. styrelseordförande i Accumbo AB, i Random Walk Imaging AB (och dess
moderbolag Collodial Resources AB) och styrelseledamot i Excillum. Han var tidigare bland annat VD för KappAhl och VD för Ellos. Han
har också varit styrelseordförande i Apoteket AB och i Svensk Handel.
Christian Frigast är född 1951. Han har en masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.) från Köpenhamns universitet. Han är partner
och ordförande i Axcel Management A/S, det bolag som han var med och grundade 1994 och där han var Managing Partner fram till
2016. Han är idag bland annat även styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF - Danmarks Eksportkredit, vice
styrelseordförande i Pandora A/S och styrelseledamot i Nordic Waterproofing A/S.
Kallelse till extra bolagsstämma med fullständiga förslag till beslut kommer inom kort bland annat att finnas tillgängligt på
www.postnord.com
Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com
Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi
säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät
utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen
cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i
Solna. Besök oss på www.postnord.com

