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LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR I KINNEVIK

Kinnevik AB (“Kinnevik”) meddelade idag att finansdirektör Joakim Andersson kommer
att lämna Kinnevik efter 18 framgångsrika år i bolaget och att Investment Director LarsÅke Norling kommer att lämna Kinnevik för en roll som VD för Nordnet. Lars-Åke kommer
att kvarstå som senior rådgivare till Kinnevik.
Joakim Andersson har varit instrumentell i den fas Kinnevik varit igenom under det senaste
decenniet men med Kinneviks accelererade satsning mot privata investeringar har vi
kommit överens om att detta är rätt tidpunkt att lämna bolaget. Joakim Andersson kommer
att bli kvar i sin roll till den 31 december eller till dess att en efterträdare har tillträtt. LarsÅke Norling kommer att tillträda som VD på Nordnet, en nordisk digital bank för sparande
och investeringar, den 1 september. Lars-Åke Norling kommer dock att sitta kvar i
styrelserna för Tele2 och Millicom och behålla en roll som senior rådgivare inom TMT för
Kinnevik.
Georgi Ganev, Kinneviks VD kommenterade:
“Joakim Andersson lämnar Kinnevik efter 18 framgångsrika år i gruppen, där han började
på Banque Invik 2001. Han har varit finansdirektör sedan 2015 och han var tillförordnad VD
2017. Joakim har haft en viktig roll i att utveckla vår modell för aktivt ägande och han gjorde
en stor insats för Kinnevik under sitt år som tillförordnad VD. Joakim har varit ett starkt stöd
för mig och hela ledningsgruppen under mitt första år som VD och jag önskar honom lycka
till i framtiden.”
Georgi Ganev fortsatte:
“Under sin tid på Kinnevik har Lars-Åke Norling spelat en viktig roll i att driva den strategiska
agendan i våra telekombolag. Jag vill lyckönska Lars-Åke till hans nya operationella roll och
det är glädjande att vi kan fortsätta arbeta med honom som rådgivare till Kinnevik och som
styrelseledamot i våra TMT bolag.”
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
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Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och
företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och
investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde
och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. 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.

