PRESENTATION AV FÖRESLAGNA LEDAMÖTER TILL STYRELSEN
Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2017 (punkt 10 i den föreslagna dagordningen).
Omval
Tore Gimse, (1963), VD
Ordförande i styrelsen sedan 2016. Tore Gimse har stor erfarenhet av teknik-, bolag- och
affärsutveckling. Han har en doktorsexamen i matematik från Universitetet i Oslo och har haft
anställningar vid tre olika universitetsinstitutioner i Norge. Han har egen entreprenörserfarenhet och
har hållit olika management (VD och CTO) och styrelsepositioner i flera norska teknologibolag och
forskningsinstitut inom följande branscher: olja/gas, IKT, logistik, digital TV. Tore Gimse har
arbetat med strategi, innovation, kommersialisering, spin-offs, etik och ledarutveckling. Sedan 2016
är han VD och koncernchef för Norsk Elektro Optikk AS.
Ordförande i GPX Medical AB, Kjeller Innovasjon AB, NEO Subsea AS.
Ledamot i Irma Salo Jäger og Tycho Jägers stiftelse, NEO Holding AS, NEO Monitors AS.
Aktier: Inga
Annika Olsson, (1962), Professor
Ledamot i styrelsen sedan 2011. Annika Olsson är rektor vid Campus Helsingborg och professor i
förpackningslogistik vid Lunds Universitet. Hennes forskningsområde är förpackningsinnovation
och förpackningsdesign för hållbara försörjningskedjor. Annika Olsson är en av innovatörerna av
Gasporox teknik. Förutom forskning har Annika Olsson även gedigen erfarenhet av från
förpacknings- och livsmedelsindustrin. Annika Olsson är också vicerektor på Lunds Tekniska
Högskola, med ansvar för samverkan och innovation, samt medlem i ledningen för centrum för
handelsforskning vid Lunds Universitet.
Ledamot i Packbridge AS, Ideella föreningen Skånes Livsmedelsakademi, Miljöbron samt
bolagsman i CULTIVA Handelsbolag.
Aktier: 18 333 privat
Per Nyström, (1956), VD
Ledamot i styrelsen sedan 2015. Per Nyström arbetar som affärsområdeschef inom ÅR Packaging
Group som via Å&R Carton Lund AB är näst största aktieägare i Gasporox AB. Per Nyström har
en internationell, kommersiell profil inom såväl förpackningar och informationsteknologi som inom
byggmaterial och livsmedel. Han har stor erfarenhet av såväl utveckling av mogna företag som
nyföretagande, tillväxtbolag och internationalisering. Per Nyström är VD för Å&R Carton Lund –
AB och Flextrus Group AB.
Ordförande i Ineko Group AB, Packbridge AB, Flextrus AB och Flextrus Halmstad AB,.
Ledamot i AR Packaging AB, Ae4 2012 Holding AB, Flextrus Group AB, Flextrus Ltd och Nysco
AB.
Aktier: 1 000 privat
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Nyval
Anneli Friberg, (1973), Business Director
Anneli Friberg är affärsområdeschef på Software Point AB, ett internationellt företag verksamt
inom mjukvara och informationssystem för laboratorier till industrier inom bl.a. förpackning,
livsmedel och läkemedel men även för sjukvårdssektorn och universitet. Anneli Friberg har en
gedigen ingenjörsbakgrund med en lång och bred kommersiell erfarenhet inom ett flertal områden,
såsom marknadsföring, kundrelationer, projektledning, mjukvaruutveckling m.m. Hon har
erfarenhet av att ta en produkt från utvecklingsstadiet och genom alla steg fram till en lyckad
kommersialisering. Anneli Friberg har tidigare bl.a. varit landschef i ett flertal av de nordiska
länderna och projektledare för mjukvaruutveckling.
Anneli Friberg har inga pågående styrelseuppdrag.
Aktier: Inga
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