Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Petrogrand AB
(publ)
Valberedningen i Petrogrand AB (publ) (”Bolaget”) har inför årsstämma 2013 föreslagit att
styrelsen i Bolaget intill årsstämma 2014 ska bestå av följande fem ordinarie ledamöter och
två suppleanter:
•

Maks Grinfeld (omval; styrelseledamot)*

•

Mats Jansson (omval; styrelseledamot)*

•

Thomas Eriksson (nyval; styrelseledamot)
-

•

Mikael Wallgren (nyval; styrelseordförande)
-

•

Födelseår: 1948
Thomas Eriksson är sedan 2004 VD för Metroland BV, Metroland BVBA, Metroland
Sarl. Tidigare drev han egen konsultverksamhet och arbetade med företagsförvarv,
företagsavvecklingar, investeringsrådgivning samt hade konsultuppdrag som
CFO/Controller. Innan dess arbetade han som auktoriserad revisor. Thomas har fil.
kand. från Lunds Universitet.
Innehav i Petrogrand AB: 100 000 aktier

Födelseår: 1949
Mikael Wallgren är affärsman och bedriver konsultverksamhet i egen regi men i
samverkan med internationella konsultföretag. Speciellt inriktad mot större
familjeföretag och arbete inom det finansiella området med strukturförändringar och
aktivt deltagande i styrelser och advisory boards både i Sverige och utlandet.
Omfattande arbete med utredningar under sekretess för företag i förändringsprocess
för ägare/intressenter/riskkapitalbolag. Under åren har det blivit uppdrag i Ryssland
och länder i Östeuropa. Under 20 år, varav 6 år som vice-VD, har han en innehaft
olika befattningar i banken Nordea och haft styrelseuppdrag i Asien och Luxemburg.
Han är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och tidvis varit extralärare i
kurser på HHG i finansiell ekonomi och analys.
Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier

Anders Ahlm (nyval; styrelseledamot)
- Födelseår: 1956
- Anders Ahlm är advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Anders är särskilt
inriktad på företagstransaktioner, konfliktlösning samt immaterialrätt. Anders har
mångårig erfarenhet av styrelsearbete i främst ägarledda bolag. Han har för
närvarande ett flertal styrelseuppdrag i svenska och utländska bolag, däribland
Metroland B.V.
- Innehav i Petrogrand AB: 7 000 aktier via bolag

•

Timur Rodionov (nyval; suppleant)
-

•

Födelseår: 1972
Timur Rodionov specialiserar sig inom riskkapital investeringar. År 1995
medgrundade han Rosan företagsgrupp. Rosan specialiserar sig inom tillverkning av
betalkort, kollektivtrafikkort samt lösningar för statliga ID-kort. Timur fortsatte sedan
med att förädla värde i nystartade företag inom olika branscher från IT till
Fastighetsmarknad (bl. a. Reikartz Hotel Management, Uninova Construction,
Styleseat, Udobny Marshrut). Timur Rodionov har erhållit stor erfarenhet av M&A
affärer genom sina styrelseuppdrag i olika bolag i USA, Africa och OSS-länder. I
många av de bolagen har han haft betydande delägarintresse. Han fick sin BSc i
International Business Administration from Schiller International University 1995.
Executive Program från Harvard Business School 2011.
Innehav i Petrogrand AB: 1 122 955 aktier via bolag

James Smith (nyval; suppleant)
- Födelseår: 1966
- James Smith är en senior executive inom gas och oljeföretag med starkt
geovetenskaplig bakgrund. James Smith har bred erfarenhet inom prospektering,
värdering och utveckling som han erhållit under sin tid inom Chevron koncernen, där
han arbetat som geofysiker samt som projektledare. Andra uppdrag har varit vicepresident of Exploration på PanOcean Energy, non-executive director på Canoro
Resources, vice-president of Exploration samt Board Director på Orca Exploration.
Hans nuvarande uppdrag är non-executive director på African Petroleum Corporation
och CEO på PetroAsia, samt rådgivare åt Orca Exploration. James har MSc i
petroleum geofysik från Imperial College, University of London, samt är han en Fellow
of the Geological Society.
- Innehav i Petrogrand AB: 0 aktier

*Närmare uppgifter om Maks Grinfeld och Mats Jansson finns tillgängliga på Bolagets
webbplats www.petrogrand.se

