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Bolagsstyrningsrapport 2017
ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING
Guideline Geo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag note-

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende

rat på NGM Equity i Stockholm. Bolaget ser god bolagsstyrning,

den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är

inklusive riskhantering och intern kontroll, som viktiga delar i en

att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och

framgångsrik affärsverksamhet då det skapar förutsättningar för att

kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att interna

upprätthålla förtroendet bland såväl kunder, partners, aktieägare,

policyer och manualer finns. En viktig del i styrelsens arbete är där-

myndigheter som andra intressenter. Guideline Geos Bolagsstyr-

för att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policyer och

ningsrapport för 2017 har upprättats av Bolaget och har granskats

riktlinjer. Dessa inkluderar bolagsordning, styrelsens arbetsordning,

av Bolagets revisorer.

attestordning, Vd-instruktion och informationspolicy. Syftet med

Guideline Geos aktieägare är de som ytterst fattar beslut om

dessa policyer är bland annat att skapa grunden för en god intern

Bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrel-

kontroll. Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen

sens ordförande och revisorer. Styrelsen ansvarar inför ägarna för

ger tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv han-

Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

tering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som

Revisorn rapporterar på årsstämman om sin granskning.

en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen månatligen utvärderar

Protokoll från årsstämman 2017 finns tillgängligt på svenska på

verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt

Bolagets webbplats.

rapportpaket innehållande resultat- och balansräkningar, analyser av

Information om årsstämma 2018 finns på sid 65. Där framgår

viktiga nyckeltal, kommentarer avseende affärsläget för respektive

även vilket datum begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat

verksamhet samt kvartalsvis även prognoser för kommande perioder.

på stämman ska ha inkommit. Ytterligare detaljer om årsstämman
finns på Bolagets webbplats.

Riskbedömning

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning til�-

Guideline Geo gör löpande en kartläggning av koncernens risker.

lämpar Guideline Geo Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”).

Vid denna genomgång identifieras ett antal resultaträknings- och

Guideline Geo tillämpar koden med en avvikelse noterade under

balansräkningsposter där risken för fel i den finansiella rapporte-

räkenskapsåret 2017: Vid den extra bolagsstämman den 17 februari

ringen är förhöjd. Kring dessa risker arbetar företaget kontinuerligt

2017 var inte en beslutsför styrelse närvarande, med motiveringen

med att förstärka kontrollerna. Vidare sker tillsammans med Bola-

att stämman sammankallats på initiativ av en aktieägare i syfte

gets externa revisor regelbunden uppföljning och utvärdering av den

att behandla en punkt där det inte bedömdes nödvändigt att ha

interna kontrollen. Vid dessa möten diskuteras möjliga förbättringar

en beslutsför styrelse närvarande; val av ny styrelseledamot jämte

med de externa revisorerna.

sittande styrelse. Enligt Koden, punkt 1.2, vid bolagsstämma ska
styrelsens ordförande och så många av de övriga styrelseledamöterna

Kontrollaktiviteter

närvara att styrelsen är beslutför.

Koncernens kontrollstruktur utformas för att hantera de risker som
styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL
AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING
System för intern kontroll och riskhantering

finansiella rapporteringen. Syftet med de ändamålsenliga kontroll

Bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och

exempel kontoavstämningar, analytisk uppföljning, jämförelser

kontrolleras med syfte att skapa värde för Bolagets ägare och andra

mellan resultat- och balansposter och kontrollinventeringar.

aktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter
och avvikelser i rapporteringen. Kontrollaktiviteterna omfattar till

intressenter. Guideline Geo styrs av bland annat följande regelverk:
aktiebolagslagen, bokföringslagen, årsredovisningslagen, Svensk

Information och kommunikation

kod för bolagsstyrning, International Financial Reporting Stan-

Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning,

dards (IFRS) samt NGM Equitys regelverk. Intern kontroll ska vara

rapportering och informationsgivning. Inom Guideline Geo upp-

utformad för att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den

dateras policyer och riktlinjer avseende den finansiella processen

externa finansiella rapporteringen och om de finansiella rapporterna

löpande. För kommunikation med interna och externa parter finns

är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämp-

en informationspolicy som anger riktlinjer för kommunikationen.

liga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Den

Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldig

interna kontrollen är organiserad för Bolagets specifika verksamhet

heter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

och förhållanden.
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Uppföljning

Vissa bolagsordningsbestämmelser

Finansiell uppföljning sker månatligen på koncernnivå. Uppföljning

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsät-

sker vanligen mot budget och föregående år. Resultatet analyseras

tande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av

av såväl ekonomifunktionen som av resultatansvarig person. CFO

bolagsordningen.

rapporterar till Vd, som månadsvis till styrelsen lämnar finansiella
information som företagsledningen lämnar. Vd redovisar kvartalsvis

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSFORMER
Storlek och sammansättning

uppföljning av verksamhetsmässiga mål i affärsplanen för styrelsen.

Enligt Guideline Geos bolagsordning ska styrelsen, utöver arbetsta-

Vd och CFO lägger vidare fram förslag till delårsrapporter som utvär-

garrepresentanterna, bestå av minst tre och högst sju ledamöter.

rapporter för koncernen. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den

deras och godkänns av styrelsen innan de offentliggörs.

Vid årsstämman den 20 juni 2017 beslutades att styrelsen ska
bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Gemfors,

Internrevision

Daniel Nilsson, Eva Vati och Krister Nilsson omvaldes. Marcus

Bolaget har valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsen

Lannerbro nyvaldes. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

utvärderar årligen behovet av en sådan funktion. Mot bakgrund av

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget

ovanstående har styrelsen utvärderat och funnit det tillräckligt att

och dess ledning. Samtliga ledamöter är oberoende även i förhållan-

den externa revisorn vid behov har utökat sin revision genom att

de till större aktieägare förutom Anders Gemfors som är oberoende

specialgranska separata affärsupplägg eller större affärshändelser.

i förhållande till Bolaget och dess ledning, men är beroende i
förhållande till Investment aktiebolaget Chiffonjén, som är en av de

BOLAGSSTÄMMA

större ägarna i Bolaget, tillsammans med Anders Gemfors eget ak-

Bolagsstämman är Guideline Geo AB:s högsta beslutande organ. I

tieinnehav. Arbetstagarrepresentanter har under 2017 varit Andreas

tillägg till årsstämman kan extra bolagsstämmor hållas efter beslut

Holmgren och Kjell Lidén.

av styrelsen, eller om den externa revisorn eller aktieägare som äger
minst tio procent av aktierna så begär. Vanligtvis fattas beslut med

Styrelsens ledamöter

enkel majoritet. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna.

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en, med hänsyn till

För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordning, föreskriver den

Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt,

svenska aktiebolagslagen att dessa beslut fattas med kvalificerad

ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas

majoritet.

kompetens, erfarenhet och bakgrund. En presentation av utbildning,

Utförliga uppgifter om Bolagets aktieägare återfinns i avsnitt
Aktiekapital och ägarförhållanden på sid 24. Ingen aktieägare har

nuvarande uppdrag, och antal aktier för styrelsens ledamöter finns
på sid 33.

ett direkt eller indirekt aktieinnehav i Bolaget, som representerar
minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.
Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om

Styrelseordförande
Styrelsens ordförande Anders Gemfors är inte anställd i Bolaget. Det

hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

är styrelsens uppfattning att Anders Gemfors tillser att styrelsens

Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om

arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter

bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i

som åligger styrelsen enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

bolagsordningen eller, så vitt är känt för Bolaget, aktieägaravtal.

Styrelsens arbetsformer
Av bolagsstämman lämnade bemyndiganden

Styrelsen är ytterst ansvarig för Bolagets organisation och förvalt-

Årsstämman beslutade om följande två bemyndiganden till sty-

ning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen

relsen: Bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier samt

har under 2017 haft 17 möten. Relevant underlag har skickats ut

bemyndigande avseende emission upp till 750 000 aktier motsva-

till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i

rande cirka 10% av antal utestående aktier.

enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att
andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens möten som

Av bolagsstämman beslutad ändring av bolagsordning

föredragande.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordning i enlighet med
styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet
till ”Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska
instrument, programvaror och tjänster för undersökningar under
markytan, samt även äga och förvalta fast egendom, värdepapper,
handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed
förenlig verksamhet”.
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MÖTESNÄRVARO
STYRELSEN

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL:
NÄRVARO
STYRELSEMÖTEN

Anders Gemfors (ledamot från 2017-02-17,
ordförande från 2017-06-20)

15

Daniel Nilsson
Eva Vati
Krister Nilsson

BOLAGET OCH
BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS
STÖRRE AKTIEÄGARE

Anders Gemfors, ordförande

Ja

Nej

17

Daniel Nilsson

Ja

Ja

17

Eva Vati

Ja

Ja

17

Krister Nilsson

Ja

Ja

Marcus Lannerbro

Ja

Ja

Andreas Holmgren,
arbetstagarrepresentant

Nej

Ja

Kjell Lidén, arbetstagarrepresentant

Nej

Ja

Marcus Lannerbro (från 2017-06-20)
Peter Lindgren (ordförande till 2017-06-20)

STYRELSEN

7
10

Olle Grinder (till 2017-06-20)

9

Andreas Holmgren, arbetstagarrepresentant

17

Kjell Lidén, arbetstagarrepresentant

17

Styrelsens uppgifter
Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att
ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen
för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels
fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att
säkerställa Bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av
uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll
av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att
kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den
externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Det
finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter
mellan styrelsen och Vd. Instruktionerna revideras årligen och är
i huvudsak:
• Arbetsordning för styrelsen
• Vd-instruktion
• Attestordning
Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Den samlade uppfattningen
är att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen
uppfyller kodens krav avseende styrelsens arbete. Ersättning till
styrelseledamöter beslutas årligen av årsstämman. Årsstämman
2017 beslutade att till styrelsearvode ska avsättas 600 000 SEK,
varav 200 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande samt att

STYRELSENS ARBETE I UTSKOTT
Revisionsutskott
Hela Guideline Geos styrelse tar ansvar för att revisionen på ett
effektivt sätt säkerställer att koncernen har godtagbara rutiner för
intern kontroll och har en korrekt finansiell rapportering av hög
kvalitet. Revisionsfrågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena.
Inga särskilda utskottsmöten har förekommit. Två gånger per år, i
samband med rapportering för tredje kvartalet och vid årsbokslutet, redogör Bolagets revisorer för de iakttagelser som noterats vid
genomförd revision.

Ersättningsutskott
Hela styrelsen beslutar i frågor rörande ersättning till ledande
befattningshavare och som grund för detta ligger stämmans beslut
avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningsfrågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena. Inga särskilda
utskottsmöten har förekommit.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör
Vd tillsätts och entledigas av styrelsen. Vd:s arbete utvärderas
löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro.
Vd har till uppgift att sköta den operativa förvaltningen av Bolaget.
I styrelsens skriftliga instruktioner fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd. En presentation av ledande befattningshavare
och deras övriga uppdrag finns på sid 34.

resterande belopp fördelas i lika delar, 100 000 SEK, till övriga
styrelseledamöter.
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VALBEREDNING

EXTERN REVISION

I enlighet med beslut på årsstämma den 20 juni 2017 har styrel-

Guideline Geos revisorer väljs av årsstämman för en period av ett

sens ordförande kontaktat de största aktieägarna vid utgången av

år, till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2017 omvaldes

tredje kvartalet 2017 för att utse valberedning inför årsstämman

KPMG till revisionsbolag med auktoriserade revisor Per Gustafsson

2018.

som huvudansvarig revisor. KPMG har varit Guideline Geo ABs

Valberedningen består av följande personer:

externa revisor sedan årsstämman 2015.

• Per-Håkan Börjesson, företräder Investment AB Spiltan med 7,21

omdöme om den interna kontrollen.

Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin granskning och ger
procent av rösterna.

Revisorerna har genomfört revisionen av Guideline Geo AB för

• Magnus Trast, företräder Investmentaktiebolaget Chiffonjén med

räkenskapsåret 2017, vilket resulterade i en revisionsberättelse

6,93 procent av rösterna.

enligt standardutformning med uttalanden utan reservation, som

• Thomas Boothe med 5,36 procent av rösterna.

återfinns på sid 61.

Magnus Trast har utsetts till ordförande och leder valberedningens

EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSER

arbete. Valberedningens uppdrag gäller för tiden intill dess nästa

Bolaget har inte begått några överträdelser av regelverket vid den börs

årsstämma hållits, eller, i förekommande fall, intill dess att en ny

som Bolagets aktier är upptagna till handel vid eller överträdelser av

valberedning har utsetts.

god sed på aktiemarknaden.

Valberedningens fullständiga förslag med motivering kommer
att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på Bolagets
webbplats. För ytterligare information om årsstämman, se sid 65.
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Styrelse
Anders Gemfors
Ordförande
Född 1947
I styrelsen sedan 2017
Bakgrund: Anders Gemfors är Bergsingenjör,
materialteknik från KTH, 1971. Före detta
dotterbolags Vd inom Sandvik AB och AB
Sphinx-Gustavsberg. Entreprenör och egen
företagare som företagskonsult med större uppdrag
inom ett flertal svenska och internationella
industri- och teknikföretag. Anders har suttit i ett
15-tal bolagsstyrelser.
Övriga uppdrag: Nuvarande väsentliga uppdrag
inkluderar Styrelseordförande i Smältan Invest AB,
Teconova Aktiebolag och Swed Handling AB.
Styrelseledamot i Investment AB Chiffonjén,
Investment AB Vitrinen. Ägare (tillsammans med
hustru) av Anders Gemfors Företagskonsult AB och
Advino AB. Äger via Advino AB 27,5% av Smältan
Invest AB.
Aktieinnehav: 135 000
(privat och via bolag)

Eva har gedigen erfarenhet inom industrin kopplat
till teknik, ledarskap, internationell affärsutveckling och finans, bl a i roller som produktionschef
inom läkemedelsbolaget PolyPeptide Laboratories
AB, verkställande ledning för Epsilon AB och Regionchef ÅF AB. Utöver detta har hon arbetat i ett
antal olika styrelser sedan 2009 och startat upp
ett antal olika branschorganisationer och nätverk
och har bland annat varit styrelseordförande för
MEDEA (Branschorganisation för konsulter inom
medicinteknik).
Eva arbetar idag som Hållbarhetschef och Konsultutvecklingschef på Ework Group AB. Hon jobbar
även med affärsutveckling inom hållbar utveckling
och identifierar nya affärsområden kopplat till FNs
nya utvecklingsmål.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Willo AB.
Aktieinnehav: 20 000 aktier.

Krister Nilsson
Ledamot
Född 1966
I styrelsen sedan 2016

Daniel Nilsson
Ledamot
Född 1977
I styrelsen sedan 2015
Bakgrund: Civilekonom (Ekonomie magisterexamen
samt Politices magisterexamen), med inriktning
på finansiell ekonomi vid Lunds Universitet 2004.
Mångårig medarbetare på Sandvik AB, som bl a
ekonomichef på Sandvik Mining & Construction
Sverige AB, ett av koncernens dotterbolag. I
egenskap av ekonomichef ingick Daniel i bolagets
styrelse. Daniel har även jobbat som processpecialist inom ekonomi med hela världen som
arbetsfält.
Daniel driver numera konsultfirman DNkonsult
med inriktning på bokföring, processoptimering
samt företagsanalys. Daniel är medlem i Aktiespararna och en stark förespråkare för deras ledord
långsiktighet, ansvarsfulla placeringar, öppenhet
och en i allmänhet sund aktiemiljö.
Övriga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 72 000

Eva Vati
Ledamot
Född 1976
I styrelsen sedan 2016
Bakgrund: Eva Vati är kemiingenjör från Lunds
Tekniska Högskola, 1999. MBA från Copenhagen
Business School, 2011. Styrelsekraft, Almi 2013.
IFL Executive Education, Stockholm Handelshögskola 2014.

Marcus Lannerbro
Ledamot
Född 1975
I styrelsen sedan 2017
Bakgrund: Marcus är civilingenjör från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm 1996 med inriktning på elektronik och marknadsföring. Marcus
är utbildad i Sverige, med delar av studierna i
USA och Kanada, och han har under stora delar
av karriären arbetat internationellt. Marcus har
omfattande erfarenhet inom marknadsföring och
kommunikation, digital transformation och han har
även längre erfarenhet inom strategi, produktledning och försäljning. Marcus har en djup kompetens inom IT, telekom och konsultbranschen.
Tidigare arbetsgivare inkluderar Ericsson, Wireless
Maingate, Sierra Wireless, Friends Agenda, Microsoft och EHPT.
Marcus arbetar sedan 2016 återigen på Ericsson
som strategisk marknadsföringschef för en affärsenhet med inriktning på digitala tjänster.
Övriga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 775.

Bakgrund: Krister Nilsson har studerat datateknik
vid Lunds Tekniska Högskola.
Krister har framförallt varit aktiv som entreprenör
eller konsult inom teknik- och internet-sektorn genom egna bolag eller som strategiskt och operativt
stöd år entreprenörer, och har arbetat som CTO
eller Vd för ett flertal teknikbolag med internetrelaterade affärsmodeller.
Krister har startat och utvecklat flera bolag i
Sverige med inriktning på internetutveckling. Bl
a startade han bolaget Exigo, var en av grundarna
till det senare börsnoterade Cell Network. Krister
har även bred erfarenhet från riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha varit ansvarig för
den skandinaviska verksamheten i det brittiska
riskkapitalbolaget New Media Spark. Krister har
också startat och drivit bolag i Kina med fokus på
online-spel. Krister var under åren 2008-2010
Chief Operating Officer på Spotify med ansvar för
CFO, CTO och försäljning. Under denna period
gick bolaget från lanseringsförberedelser till 7
miljoner användare och verksamhet i 7 länder.
Under de senaste åren har Krister arbetat inom
Telia Company, både inom kommersiell styrning
och strategisk planering inom mobildata och som
ansvarig för produktutveckling inom konsumentsegmentet för grupprodukter.

Andreas Holmgren

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Cryex Group
AB. Ägare av Daltitten AB och Econflight AB.
Styrelseledamot i Multigrid Data Centers AB.

Född 1987

Aktieinnehav: 75 649 aktier.

Arbetstagarrepresentant
Född 1979
I styrelsen sedan 2016
Bakgrund: Andreas Holmgren är utbildad högskoleingenjör inom Elektronik från Luleå Tekniska
Universitet. Tidigare arbetat som produktionstekniker, kundplanerare och supportsamordnare i ett
legotillverkningsföretag där han såg över hela flödet
från beställning till produktion och utleverans.
Han arbetar sedan 2012 som produktionstekniker
på Guideline Geo med att förbättra produkter och
arbetsflöden samt utreda kvalitetsproblem. Andreas
är vald arbetstagarrepresentant till styrelsen och
har genomgått NGM’s utbildning för styrelseledamöter i noterade Bolag.
Övriga uppdrag: Ordförande för Fackklubben,
driftställe Malå.
Aktieinnehav: Inga.

Kjell Lidén
Arbetstagarrepresentant
I styrelsen sedan 2016
Bakgrund: Kjell Lidén är IT ansvarig i Guideline
Geo. Tidigare arbetstagarrepresentant under
perioderna 2010-2012 samt 2013-2014. Kjell är
vald arbetstagarrepresentant till styrelsen och har
genomgått NGM’s utbildning för styrelseledamöter
i noterade Bolag samt styrelseutbildning i regi av
Styrelseakademin.
Övriga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: Inga.
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Ledande befattningshavare
Mikael Nolborg

Mats Lundin

Verkställande direktör

CFO

Född 1976

Född 1967

I Bolaget sedan 2017

I Bolaget sedan 2015

Bakgrund: Mikael Nolborg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Han har de senaste 9 åren innehaft olika chefsroller inom SSAB och ingick i ledningsgruppen för
SSAB Europe som ansvarig för Marknadsutveckling. Dessförinnan arbetade Mikael under 6 år som
senior projektledare och managementkonsult inom
McKinsey & Co.
Mikael har gedigen erfarenhet av ledarskap,
affärsutveckling och industriell marknadsföring på
global nivå. Vidare har Mikael drivit utveckling av
nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört
flera företagsförvärv och lett efterföljande integrationsarbete.
Övriga uppdrag: Inga.

Bakgrund: Mats Lundin har civilekonomexamen
från Umeå universitet 1993, med inriktning
på nationalekonomi, med delar av studierna i
Tyskland. Mats har under stora delar av karriären
arbetat internationellt företrädesvis inom programvarubolag som bl a affärs- och verksamhetsdriven
CFO, ekonomichef och affärscontroller. Mats har
omfattande erfarenhet från sina roller att arbeta
gentemot produktutveckling och försäljning, och
har även gedigen erfarenhet inom företagsledning
och strategi. Tidigare ledande internationella befattningar som ekonomichef Recall, CFO Norden
för Siemens Industry Software, CFO Ryssland för
Siemens Industry Software, ekonomichef Frankrike och global controller inom EHPT.

Aktieinnehav: 10 000

Övriga uppdrag: Inga.
Aktieinnehav: 112 000 (eget och närståendes)

Revisorer
KPMG AB
Huvudansvarig revisor:
Per Gustafsson
Auktoriserad revisor och partner
Född 1959
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Kontakt
Adress:
KPMG AB
Vasagatan 16
Box 382
101 27 Stockholm

Samtliga medlemmar av styrelse och koncernledning
kan kontaktas via Bolagets adress: Guideline Geo AB,
Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg
eller via e-post på info@guidelinegeo.com
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