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Nya ledamöter föreslagna till styrelsen
Huvudägaren i H&D Wireless föreslår Christer Färegård och Per Melin som nya ledamöter i styrelsen för
H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) i samband med årsstämman 2020 den 8 maj.
Vidare föreslås omval av Pär Bergsten som bolagsstämmovald styrelseledamot. Peter Dahlander, Johan
P Schlyter och Patrik Larsson har undanbett sig omval.
Bakgrund om nytillskotten:
Per Melin, 59 år, är ingenjör från FV Vasa och huvudägare i ICAB AB är idag IoT Mgr på Kvadrat AB. Per
har mångårig erfarenhet av IoT lösningar såsom digitala tvillingar. Per är en entreprenör med lång
erfarenhet av företagsbyggande och kapitalanskaffning i flera olika branscher. Per är också grundare av
flera konsultföretag och produktinnovationsföretag, han har en bakgrund inom elektronisk design,
programmering, energi, miljö och flyg. Per har arbetat med projektledning och försäljning som i mer än
3 decennier i mer än nio olika länder över hela världen.
Christer Färegård, 59 år, är civilingenjör från KTH och huvudägare i Lacon i Stockholm AB samt delägare
i Struktur och Utveckling Seniora Konsulter Sverige AB. Christer har lång erfarenhet av att i ledande
ställning arbeta inom entreprenadmarknaden och har bland annat varit med och byggt upp två större
entreprenadbolag, Birka Service inom energibranschen och Infranord inom
järnvägsentreprenadbranschen där han ingick i respektive ledningsgrupp. Christer har också en
internationell erfarenhet bland annat genom sitt arbete som CTO i Veolia Nordic AB där han även där
ingick i ledningsgruppen.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com
Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och
Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och
har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget
utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat
hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise
Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland
Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post:
Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

