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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH NY STYRELSEORDFÖRANDE
Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelande idag att valberedningen föreslår val av
James Anderson till ny styrelseordförande och val av Harald Mix till ny styrelseledamot vid
årsstämman i april 2021. Vidare förslår valberedningen återval av Susanna Campbell,
Brian McBride, Charlotte Strömberg och Cecilia Qvist till styrelseledamöter. Dame Amelia
Fawcett, Henrik Poulsen och Wilhelm Klingspor ställer inte upp till omval. Valberedningen
förslår vidare en ny instruktion som innebär att den nya valberedningen förslås att väljas
vid årsstämman 2021.
James Anderson, föreslagen styrelseordförande kommenterade: "Jag känner stor
tacksamhet för att ha givits möjligheten att med Anders och hela valberedningen få
diskutera rollen som ordförande i Kinneviks styrelse. Om jag utses, kommer jag att med
glädje acceptera uppdraget och arbeta tillsammans med styrelsen och göra vårt yttersta för
att bygga vidare på bolagets historiska roll och de nuvarande framgångarna för bolaget,
dess ledning och supportrar."
Valberedningens förslag till ny instruktion innebär att den nya valberedningen förslås att
väljas vid årsstämman 2021. Förslaget till ny valberedning innebär att valberedningen
kommer att bestå av representanter för Alces Maximus, AMF, Baillie Gifford, och Marie
Klingspor. Styrelsens ordförande kommer att vara ledamot av valberedningen. De i
valberedningen ingående personerna kommer att anges i kallelsen till årsstämman. Alecta,
Verdere and CMS Trust kommer inte att vara representerade i valberedningen.
Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till Kinneviks årsstämma som
hålls den 29 april 2021. Valberedningen består av Anders Oscarsson, utsedd av AMF,
Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck
utsedd av Alces Maximus LLC, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer
utsedd av Alecta, och Marie Klingspor.
--James Anderson föddes 1959. Efter avslutade studier vid Oxford, Carleton and Johns
Hopkins började James Anderson vid Baillie Gifford där han blev partner 1987. James
ledde det europeiska aktieteamet och var medgrundare till deras långsiktiga tillväxtstrategi
2003. James Anderson har varit ledamot av Kinneviks valberedning sedan 2014 och är för
närvarande styrelseledamot i Johns Hopkins University, senior rådgivare till styrelsen i
Antler Group och manager vid Scottish Mortgage Investment Trust respektive Vanguard
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International Growth Fund. James Anderson kommer att lämna sin anställning vid Baillie
Gifford med pension under första halvåret 2022.
Harald Mix föddes 1960. Harald Mix tog examen vid Brown University, Rhode Island, 1983
och Harvard Business School 1987. Han arbetade inom management konsultverksamhet
och private equity vid Booz Allen & Hamilton och First Boston i New York innan han 1990
återvände till Europa. Harald Mix startade sin karriär inom private equity 1990 och var en av
grundarna till det svenska riskkapitalbolaget Industrikapital där han var verksam till slutet av
2001. Harald Mix var 1993 en av grundarna till Altor Equity Partners där han för närvarande
är CEO. Harald Mix är därutöver styrelseledamot bl a i Nordic Leisure Travel Group, Carneo
AB och Carnegie Investment Bank.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 08.00 CET.
För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:
Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv
genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som
genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi
på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till
samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av
familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under
kortnamnen KINV A och KINV B.

