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Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden 
AB (publ) 
 

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2017 väljer Ingalill 

Berglund till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår därutöver omval av de 

nuvarande ledamöterna Charlotte Axelsson, Joachim Gahm, Liselotte Hjorth, Göran 

Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Göran 

Larsson omväljs som styrelsens ordförande. Ingalill Berglund har över tjugo års 

erfarenhet från fastighetsbranschen och var under perioden 2011–2016 VD i Atrium 

Ljungberg AB (publ). Dessförinnan arbetade hon som CFO i samma bolag under tio 

års tid och har en bakgrund inom ekonomi och revision. Lars Holmgren har 

undanbett sig omval.  

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Göran Larsson (nominerad av Gösta 

Welandson med bolag tillika styrelseordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson 

(nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning tillika valberedningens ordförande), 

Krister Hjelmstedt (nominerad av Olle Florén med bolag) samt Martin Jonasson 

(nominerad av Andra AP-fonden). 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2017, ytterligare 

information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för 

valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till 

årsstämman publiceras.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, valberedningens ordförande, telefon 073-96 429 57 eller 

via e-post eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se. 
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Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar 

människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella 

fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i 

attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att 

leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq 

Stockholm Large Cap. 


