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Ny medlem föreslås till Swedish Match styrelse
Vid den kommande årsstämman den 4 maj 2017 kommer Swedish Match valberedning att föreslå val
av Pauline Lindwall till ny ledamot i Swedish Match styrelse.
Pauline Lindwall är för närvarande Senior Advisor och styrelseledamot i publika företag i Sverige och
Tyskland. Pauline Lindwall har styrelseuppdrag i Celesio AG, Duni AB och Lantmännen. Hon innehar en
civilekonomexamen från Växjö universitet (1984).
Pauline Lindwall har arbetat med några av världens mest välkända varumärken och har internationell
erfarenhet då hon arbetat i Sverige, Storbritannien, Danmark, Indonesien, Tyskland och Schweiz. Mellan 1984
och 2012 innehade hon ett flertal positioner inom Nestlé-koncernen, varav senast som Country Business
Manager för Nestlé Nutrition Tyskland och Österrike i Frankfurt, Country Business Manager för Nestlé
Nutrition Indonesien i Jakarta. Efter nästan 30 år inom Nestlé övergick Pauline Lindwall till Mondelez, ett
amerikanskt multinationellt företag inom konfektyr, livsmedel och drycker med huvudkontor i Illinois, USA där
hon varit Kategoridirektör för Frankrike och södra Europa inom verksamheten för kaffe.
Pauline Lindwall har bred erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror samt kunskap och erfarenhet från
arbete med reglerade produkter, främst inom sjukvårdssektorn. Valberedningen har särskilt noterat Pauline
Lindwalls erfarenhet av styrelseuppdrag inom apoteksföretag där hon har kännedom om processen för
försäljning av receptbelagda läkemedel, vilket kommer att var till nytta för styrelsen.
Swedish Match styrelseledamot Meg Tivéus har meddelat att hon inte står till förfogande för omval vid
kommande årsstämma.
Följaktligen kommer valberedningen föreslå omval av nuvarande styrelsemedlemmar Conny Karlsson,
Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Wenche Rolfsen och Joakim Westh samt nyval av
Pauline Lindwall. Valberedningen kommer att föreslå Conny Karlsson till styrelsens ordförande och Andrew
Cripps till vice styrelseordförande.
Swedish Match valberedning består av Conny Karlsson (styrelseordförande), William James (Standard Life
Investments), Mark Husson (Cedar Rock Capital), Daniel Ovin (Nordea Asset Management) och Ulrika
Danielson (Andra AP-fonden). Daniel Ovin är valberedningens ordförande. Swedish Match chefsjurist, MarieLouise Heiman, är valberedningens sekreterare.
___________
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom
produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor,
tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA.
Koncernens globala nettoomsättning var 15 551 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2016.
Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).
Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man,
Fiat Lux och Cricket.
___________
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