
 

Valberedningens motivering till årsstämman i 
Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2021 
 
Alcadon Group ABs styrelsearbete under 2020 påverkades initialt av utbrottet av Covid-19 och 
anpassningen av företagets arbete till pandemin. Under året blev förvärvsdiskussionen alltmer 
intensiv och under de sista dagarna förra året annonserades förvärvet av det danska bolaget 6X 
International ApS.    
 
Styrelsen har genomfört en styrelseutvärdering som visat att arbetet inom styrelsen och mellan 
styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra. Styrelsens ordförande, Pierre Fors, 
deltog inte i arbetet med att utvärdera styrelsen där han själv är delaktig.  
 
Stefan Charette har avböjt omval. Styrelsens sammansättning utgör personer med lång erfarenhet 
och en bredd av olika kompetenser som väl uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av 
bolagets nuvarande och framtida strategiska utmaningar. I det här läget görs bedömningen att 
styrelsen inte behöver ersätta Stefan Charette men att valberedningen är extra lyhörd för den typen 
av krav. Valberedningen föreslår således omval av Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge och 
Lars Engström. Till styrelsens ordförande föreslås Pierre Fors. 
 

Det noteras att valberedningens ledamot Pierre Fors ej har deltagit vid beslut beträffande 
valberedningens förslag att föreslå omval av Pierre Fors till styrelsen. 
 
Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna: 
 
Pierre Fors, född 1963, examen från Executive Program DME från Executive Management Institute. 
CEO på Alcadon Group 2001 – 2019. Pierre har en lång och gedigen erfarenhet från ledande 
positioner i branschen. Han har arbetat på Telia i ett flertal olika funktioner i både Sverige och Norge, 
innan han fortsatte inom larm och datakommunikationsbranschen. År 1993 rekryterades Pierre till 
Alca AB, där han också tjänstgjort som försäljningschef för Norden 1997-2000. Pierre är 
styrelseordförande i Paseca AB och CLN Sverige AB samt styrelseledamot i Alcadon AB, Alcadeltaco 
AB, Alcadon Intressenter AB, Alcadon Team Invest AB och CableCom Nordic AB. 
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Aktieinnehav 2020-12-31: 180.000 
 
Jonas Mårtensson, född 1963, civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är 
anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas är 
styrelseordförande i OPP Owner AB samt styrelseledamot i DistIT AB, Slitevind AB, DO Intressenter 
AB, JNM Invest AB, DLaboratory Sweden AB och CLN Sverige AB. Jonas har under 17 år arbetat på 
investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom 
företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. 
Aktieinnehav 2020-12-31: 308.092 
 

 
Marie Ygge, född 1958, ledamot sedan 2019, har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom IT-
industrin från Microsoft (2005-2017) och dessförinnan IBM (1985-2005). Marie har under dessa år i 
ett antal chefspositioner varit ansvarig i Sverige för försäljning mot offentlig sektor, mot storföretag 
och mot små och medelstora kunder. Maries senaste roll var som chef för affärsutveckling mot 
offentlig sektor inom Microsoft EMEA (2014-2017). Marie har en civilingenjörsexamen från Kungliga 
Tekniska Högskolan. Idag bedriver Marie egen konsultverksamhet. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm AB, TCO Utveckling AB samt Teknik 200 AB. 



Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. 
Aktieinnehav 2020-12-31: 2.000 
 
Lars Engström, född 1963, ledamot sedan 2020, civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet. 
Lars har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var 
chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016–2019, chef för affärsområde 
Sandvik Mining 2015–2016 och dessförinnan tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för 
BE Group 2014–2015. Lars har även varit verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 
2006–2014. Före 2006 har Lars haft ett antal ledande befattningar inom Atlas Copco och Seco Tools. 
Lars är idag styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB, Örebro Hockey Klubb samt 
styrelseledamot i Samhall AB och Normet Group Oy. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. 
Aktieinnehav 2020-12-31: 5.850 
 
 
* Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav. 
 
 
Stockholm i mars 2021 
Valberedningen i Alcadon Group AB inför årsstämman 2021 
 


