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Nedan följer en beskrivning i enlighet med bolagets arbetsordning för 

valberedningen samt svensk kod för bolagsstyrning av de ledamöter som 

valberedningen föreslår till omval samt nyval till Hakon Invests styrelse 

 

Claes-Göran Sylvén (född 1959) är vd i ICA-handlarnas Förbund sedan 2003. Från 

2003 fram till 20 maj 2013 var Claes-Göran Sylvén vd för Hakon Invest AB. Han är 

styrelseordförande i ICA AB samt ledamot i Svensk Handels styrelse. Claes-Göran 

Sylvén är ursprungligen ICA-handlare och äger tillsammans med familjen ICA 

Kvantum Flygfyren i Norrtälje. Claes-Göran Sylvén har genomgått ett antal 

branschutbildningar inom ICA-skolan. 

Innehav: 493 796 

Ej oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen eller huvudägaren. 

 

Peter Berlin (född 1960) valdes in i styrelsen vid årsstämman 2011. Peter Berlin är 

ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift. Han driver sedan 2012 ICA 

Kvantum Emporia i Malmö. Han är sedan 2011 styrelseordförande i ICA-handlarnas 

Förbund där han varit styrelseledamot sedan 1997. Peter Berlin har också varit 

styrelseledamot i ICA AB mellan åren 2005-2011. Han har en civilekonomexamen 

från Lunds Universitet.  

Innehav: 107 144 aktier  

Oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till 

bolagets huvudägare. 

 

Göran Blomberg (född 1962) är från om med den 20 maj CFO i ICA-handlarnas 

Förbund och var fram till den 20 maj 2013 CFO i Hakon Invest där han varit anställd 

sedan 2009. Han var tidigare CFO på RNB Retail and Brands AB under 1998-2009 

samt på Pronyx AB 1994-1998. Övriga uppdrag utgörs av styrelserepresentation i 

ICA AB, Retail Finance Europe AB och Cervera AB. Göran Blomberg har tidigare 

varit styrelseledamot i bl.a. Pronyx AB (publ), PowerIT AB (publ) samt Rindi Energi 

AB (publ). Göran Blomberg är civilekonom. 

Innehav: 11 000 

Ej oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen eller huvudägaren. 

 

Cecilia Daun Wennborg (född 1963) valdes in i styrelsen vid ordinarie 

bolagsstämma 2005. Hon har varit vice VD på Ambea AB med ansvar för strategi 

och bolagsstyrning och vd för Carema Vård och Omsorg AB. Hon har tidigare också 

varit tillförordnad vd för Skandiabanken och Sverigechef för Skandia, vd för 

SkandiaLink Livförsäkrings AB samt ekonomi- och administrativ chef för Skandia 

Link Livförsäkrings AB. Cecilia Daun Wennborg är styrelseledamot i Getinge AB, 

Proffice AB, Carnegie Fonder AB, Ikanobanken SE, Eniro AB samt Sophiahemmet. 

Hon har en ekonomiexamen kompletterad med studier i journalistik samt språk. 

Innehav: 2 500 aktier 

Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets huvudägare.  

 

Andrea Gisle Joosen (född 1964) valdes in i styrelsen vid årsstämman 2010. Hon är 

vd för Boxer Access-TV AB samt styrelseledamot i Dixons Retail Plc. Hon har varit 

nordisk vd för Panasonic Nordic AB 2006-2011. Hon har tidigare varit nordisk vd för 

Chantelle AB samt Twentieth Century Fox AB. Innan dess har hon haft ett antal 
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chefsbefattningar inom Johnson & Johnson AB, Procter & Gamble AB och Mars Inc. 

Hon har civilekonomexamen (MSc) från Handelshögskolan i Köpenhamn. 

Innehav: 660 aktier 

Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets huvudägare.  

 

Fredrik Hägglund (1967) är vice vd och chefsjurist i ICA-handlarnas Förbund från 

och med den 20 maj 2013. Fram till 20 maj 2013 var han chefsjurist i Hakon Invest 

AB där han varit anställd och ingått i ledningsgruppen sedan 2002. Han har arbetat 

som advokat på Clifford Chance i Bryssel under 1999-2002 och som biträdande jurist 

på Linklaters under 1996-1999. Han har även praktiserat i Anita Gradins kabinett i 

Europeiska kommissionen. Fredrik Hägglund är styrelseledamot i ICA AB, 

EuroCommerce och i UGAL. Han har varit ordförande i Hemtex (publ) valberedning 

sedan 2009. Han har tidigare varit styrelseledamot i Institutet Mot Mutor. Fredrik 

Hägglund innehar en jur. kand. 

Innehav: 10 400 

Ej oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen eller huvudägaren. 

 

Bengt Kjell (född 1954) är vd för förvaltningsbolaget AB Handel och Industri, ett 

helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken. Han var mellan 2002 och 2010 vice 

vd för det börsnoterade investmentbolaget Industrivärden, där han hade ansvar för 

investeringsverksamheten. Bengt Kjell är styrelseordförande i Indutrade AB och 

Hemfosa Fastigheter AB samt styrelseledamot i Pandox AB, Helsingborgs Dagblad 

AB, Swegon AB och Skånska Byggvaror AB. Bengt Kjell är utbildad civilekonom. 

Innehav: 0 

Oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till 

bolagets huvudägare.  

 

Magnus Moberg (född 1966) valdes in i styrelsen vid årsstämman 2008. Magnus 

Moberg är ICA-handlare i ICA Kvantum Falköping. Magnus Moberg är även 

styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund sedan 2006. Han var också 

styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund under perioden 2002-2005. Magnus 

Moberg har genomgått ett antal branschutbildningar inom ICA-skolan. 

Innehav: 35 000 aktier 

Oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till 

bolagets huvudägare.  

 

Jan Olofsson (född 1948) valdes in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma 2005. Jan 

Olofsson var under perioden 1992-2009 verksam inom Handelsbanken Markets, 

bland annat som chef för Förvärv och Fusioner (Head of M&A) och stf chef för 

Corporate Finance. Innan dess hade han ett antal chefsbefattningar inom Esselte AB, 

senast som vice vd/vice koncernchef 1985-1991. Jan Olofsson är styrelseordförande i 

Init AB samt styrelseledamot i mindre familjebolag. Han är civilekonom från 

Handelshögskolan i Stockholm. 

Innehav: 2 400 aktier  

Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets huvudägare.  

 

Margot Wallström (född 1954) Margot Wallström är styrelseordförande för Lunds 

universitet. Hon är även projektdirektör i Postkodlotteriet. Margot Wallström har 



Sida 3/3 

 
 

varit kulturminister, socialminister, biträdande civilminister, första vice ordförande i 

EU-kommissionen, EU:s miljökommissionär och riksdagsledamot. I februari 2010 

utsågs hon av FN att som särskild representant bevaka kvinnors utsatta situation i 

krig och andra konflikter, ett uppdrag hon avslutade i maj 2012. Margot Wallström är 

hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola, Mälardalens högskola, Umeå 

Universitet samt University of Massachusetts. Hon är styrelseledamot i 

Postkodstiftelsen samt i Institute for Humans Rights and Business. Margot Wallström 

har treårig gymnasieutbildning. 

Innehav: 0 

Oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen samt bolagets huvudägare.  

 

Uppgifter om innehav av aktier i Hakon Invest inkluderar innehav genom bolag 

och/eller närstående och är aktuella per den 16 april 2013 

 

 

 

 


