GASPOROX

LASER SENSOR PACKAGE SOLUTIONS

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA LEDAMÖTER TILL STYRELSEN
Valberedningens förslag till styrelse på årsstämman 2019 (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, NEOLund AB, NEO Subsea AS, HySpex Inc
Aktier: Inga
Annika Olsson, (1962), Professor
Ledamot i styrelsen sedan 2011. Annika Olsson är 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 rektor för Campus Helsingborg vid Lunds
Universitet, samt medlem i ledningen för centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet.

Ledamot i Packbridge AB, ledamot i Lunicore AB samt bolagsman i CULTIVA
Handelsbolag.
Aktier: 18 333 privat
Per Nyström, (1956), VD
Ledamot i styrelsen sedan 2015. Per Nyström arbetar som VD för affärsområdet BarKonsult
inom industriell rådgivning. Executive Advisor till Accent Equity Partners. Medlem i
Styrelsepoolen, ett nätverk för professionella styrelseledamöter.

Styrelseledamot i Ae4 2012 Holding AB, Lunicore AB och Nysco AB.
Styrelseordförande i stiftelsen Holger Crafoord utbildningsfond.
Aktier: 33 033 privat
Anneli Friberg, (1973), Business Director
Styrelseledamot sedan 2017. Anneli Friberg är affärsområdeschef på Software Point, 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. Hon är utbildad Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Hon har erfarenhet
från att ta produkt från idé och genom utvecklingsstadiet till lyckad kommersialisering. Hon är
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van att arbeta strategiskt för att utveckla långsiktiga och lönsamma affärsrelationer baserat på
förtroende och värde.
Aktier: 1 000 privat

Nyval
Henrik Herlin, (1971), System & Products Director A&R Carton
Henrik Herlin, född 1971, har idag en befattning som, System & Products Director, inom Å&R
Carton Lund AB där han framgångsrikt leder och ansvarar för internationell försäljning,
produkt management samt strategisk implementering av nya långsiktiga affärer. Henrik sitter
även i ledningen för A&R Carton och har lång international erfarenhet inom komplex
systemförsäljning.
Aktier: Inga

