STYRELSE
LARS SJÖDAHL, ordförande, född 1957. Lars är civilekonom från Linköpings universitet, maskiningenjör från
Sjöbefälsskolan och har en MBA från Handelshögskolan.
Han har tidigare varit VD på Toyota Material Handling. vice
VD för ABB STAL AB och VD för BT International AB. Lars
är engagerad som ordförande eller ledamot i flera styrelser.
Aktieinnehav: 100 000 aktier.

SOFIE MOOSBERG, född 1971. Sofe har en bakgrund
som civilekonom med gedigen kunskap inom finans och
controlling. Idag arbetar hon som Finanschef på AB Stångastaden och har tidigare varit verksam inom Pfizer Health AB
m.fl. Sofie har utbildning i styrelsearbete och är diplomerad
finansanalytiker.
Aktieinnehav: -

LENA EK, vice ordförande, född 1958. Lena är utbildad
folkrättsjurist och är verksam som ordförande i Södra Skogsägarna och som ordförande i European Forestry Technology
Platform. Lena har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor och
av politik. Tidigare har hon representerat Centerpartiet i riksdagen, EU-parlamentet och som miljöminister.
Aktieinnehav: 30 000 st aktier

NICLAS STERNERUP, född 1971. Niclas är idag verksam som Director R&D Warehouse trucks på Toyota Material Handling Europe. Han har på olika positioner verkat inom
Toyota-koncernen sedan 2005. 1995-2004 var Niclas verksam
på Scania. Niclas är utbildad maskiningenjör vid KTH och har
studerat Business Administration vid Stockholms Universitet.
Aktieinnehav: -

PERCY ÖSTERSTRÖM, född 1950. Percy är CEO och
grundade år 2000 företaget MultiDocker. Percy blev Entrepreneur of the Year 2004, fick 2007 Kungl. Patriotiska Sällskapets
medalj ”För gagnerik gärning inom svenskt näringsliv” samt
Logistik- och Transportpriset 2009. Percy driver flera bolag
och är/var ordförande eller styrelseledamot i flertalet verksamheter genom åren.
Aktieinnehav: 58 922 090 aktier via bolag (Skärgårdshavet AB).

DAVID ÖSTERSTRÖM, född 1978. David har en B.Sc
från California Maritime Academy, USA. Han har bland annat ett förflutet inom MultiDocker UK och RS Platou Finans i
Oslo, Shanghai och Singapore. Idag driver David eget företag relaterat till kryssningsfartyg, offshore samt projekt inom
logsitik och sjöfart. David är även engagerad inom försäljning
och samarbetspartners i Asien för MultiDockers räkning.
Aktieinnehav: -

LEDNING
CEO

Percy Österström har drivit bolag sedan 1971. Han började 1981
bygga ett rederi- och logistikföretag från ett enbåtsrederi till ett en
verksamhet som omfattade 35 fartyg, 650 medarbetare, dotterbolag i sju länder och med en omsättning om 1,2 miljarder sek.
Intresset för effektiviteten i lastnings- och lossningsprocesser lade
grunden för företaget MultiDocker som under många år var ett
dotterbolag till rederiet. Sedan 2012 drivs bolaget som en egen
enhet och har haft god tillväxt under åren. Percy är utbildat sjöbefäl
och har under åren adderat flera utbildningar inom ledarskap och
ekonomi.
Aktieinnehav: 58 922 090 aktier via bolag (Skärgårdshavet AB).

CPO

Fredrik Österström har en bakgrund som ingenjör och många års
erfarenhet både inom shipping och lasthantering. Han har genom
erfarenhet från olika befattningar i MultiDocker samlat kunskap för
att kunna utveckla effektiva lösningar, tekniska applikationer och
optimerade maskiner. Fredrik har huvudansvaret för produktutbudet och verkar i det avseendet tillsammans med Caterpillar, leverantörer och designers i sin roll.
Aktieinnehav: -

CFO

Mikael Brate har arbetat som CFO, Ekonomichef och controller
sedan 1988. Han är utbildad vid Linköpings Universitetet (M.Sc.
Industriell Ekonomi) och vid Högskolan Falun/Borlänge (M.Sc.
Styr- och reglerteknik). Mikael har tidigare bland annat varit verksam på Orio AB, Motala Verkstad Group, CTT Systems (publ)
och Capgemini.
Aktieinnehav: -

CSO

Hans Nilsson har gedigen erfarenhet av globalt marknadsarbete,
försäljning och ledarskap. Han är utbildad vid Handelshögskolan
(IFL), Chalmers Tekniska högskola (International Production Management), Stanford university (MBA) och Linköpings Tekniska
Högskola (M.Sc. Industriell Ekonomi). Under åren 1995-2016 var
Hans verksam inom Ericssonkoncernen i olika ledande befattningar både i Sverige och utomlands.
Aktieinnehav: -

COO

Stefan Gustavsson har varit CFO och kvalitetschef på ABB Carbon AB, VD på Sunstrip AB, grundare och styrelseledamot för
Energiriket i Finspång och de senaste åren (2010-2015) VD för
KL Industri AB, ett bolag med 220 MSEK i årsomsättning och
85 anställda.
Aktieinnehav: -

CMO

Simon Österström har en bakgrund som projektledare i Österströms-koncernen. Han studerat i USA och Kina. Han talar Mandarin och var Deputy General Manager för MultiDocker i Kina
2010-2012. Idag är Simon ansvarig för nya marknader på MultiDocker. Han leder arbetet med etableringen i Nordamerika och
verkar lokalt där.
Aktieinnehav: 1 000 000 aktier

