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Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna 

ledamöterna 

 
 
Sabina Lindén 
Ordinarie Ledamot. 
Född: 1979. 
Ledamot: n/a 
Utbildning: Bachelor i Human Resource Management från Göteborgs Universitet 
Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Sabina är Group Chief Human Resource Officer i Unident 
Group, med ansvar för kvalitet, hållbarhet och HR.  Hon har även styrelseposter i Sigicom, Lumen 
Radio samt den ideella verksamheten WOW Foundations  
Arbetslivserfarenhet: Sabina var under mer än 10 år en del koncernledningen för HMS Industrial 
Networks, i rollen som Human Resources Director. Sabina har en omfattande erfarenhet av att bygga 
upp och driva operativ och strategisk HR, framförallt i bolag med stark tillväxt. 
Aktieinnehav: Inget innehav per den 28 februari 2022. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
 
Nicolas Hassbjer 
Styrelseordförande 
Född: 1967. 
Ledamot: sedan 2021 
Utbildning: Tekn Dr h.c. i Informationsteknologi  
Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Nicolas är för 
närvarande ordförande i Yaskawa Robotics Nordic, Sigicom och Tequity samt vice ordförande i 
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Nicolas är också ledamot i Sensative, Consafe Logistics och 
Lumen Radio. 
Arbetslivserfarenhet: Nicolas är grundare av HMS Networks (VD från 1988-2009 samt vice ordf till 
2013) och har lång erfarenhet av internationell försäljning, Internet of Things och inbyggda system.  
Aktieinnehav: 127 605 B-aktier per den 28 februari 2022. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
 
 
Cecilia Wachtmeister  
Ordinarie Ledamot 
Född: 1966. 
Ledamot: sedan 2021 
Utbildning: MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings tekniska högskola 
Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Executive Vice President, Business & Group Functions på 
KAMBI Plc. Cecilia är även styrelseledamot i HMS Networks AB samt Smart Eye AB. 
Arbetslivserfarenhet: Cecilia har mångårig erfarenhet av ledande positioner inom Ericsson AB, såväl i 
Sverige som internationellt. 
Aktieinnehav: 2 500 B-aktier per den 28 februari 2022. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
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Michael Ingelög 
Ordinarie Ledamot 
Född: 1971. 
Ledamot: Sedan 2019 
Utbildning: Civilekonom med examen från Uppsala Universitet 
Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Michael är VD och grundare i MiMain, styrelseordförande 
och medgrundare i Stabelo, styrelseordförande i Basware OY samt ledamot i ett antal mindre bolag. 
Arbetslivserfarenhet: Michael har haft en lång karriär inom finanssektorn i olika ledande positioner, 
både i Sverige på Svenska Handelsbanken och UBS samt 12 år i London på Deutsche Bank och 
Credit Suisse. Michael har också stor erfarenhet från bolagsutveckling både som investerare och 
rådgivare. 
Aktieinnehav: 2 000 B-aktier per den 28 februari 2022. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
 
Fred Wikström 
Ordinarie Ledamot. 
Född: 1970. 
Ledamot: Sedan 2019 
Utbildning: Jur. kand. från Stockholms Universitet 
Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Fred är managing partner och medgrundare till Southwik 
som är verksamt inom Corporate Finance och M&A rådgivning.    
Arbetslivserfarenhet: Fred har mer än 15 års erfarenhet från att starta, växa och driva företag. Som 
medgrundare till POC var han med om att skapa ett bolag från idé till ett internationell framgångsrikt 
företag i sin nisch.  
Aktieinnehav: 35 400 B-aktier (inklusive närstående personers innehav) per den 28 februari 2022.  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
 
 
 


