
Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse 

Valberedningen har vid beredningen av sina förslag inför årsstämman 2020 gjort en bedömning 
av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav 
som ställs på styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och 
inriktning samt förhållandena i övrigt. Styrelsens storlek samt sammansättning, utifrån till 
exempel branscherfarenhet, kompetens och könsfördelning har diskuterats. Valberedningens 
utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt 
spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämmovalda ledamöterna som 
Bolagets verksamhet kräver. 

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller dessa krav och har en 
ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess 
nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt.  

Alla av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
och 3 av de föreslagna ledamöterna är även oberoende i förhållande till Bolagets större 
aktieägare. Således uppfylls de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. 

Följande föreslås till nyval som ledamöter 

1. Fredrik Mårtensson, 45 år 
Fredrik är en framgångsrik entreprenör med stor internationell erfarenhet.  
Fredrik har erfarenhet som CFO i såväl Sverige, Norge och USA och har arbetat med och haft 
ansvar för komplexa bolagsstrukturer och kan hjälpa Parans att öka förståelsen för ett väl 
fungerande rapporteringssystem i samband med vår ökande globala närvaro.  
Fredrik har har en Bachelor’s degree i Business Administration från Schiller International 
University Dunedin, Florida och Engelberg, Switzerland 
 
 
2. Leif Brandel  69 år 
Leif Brandel är ägare och styrelseordförande i Zaysan International INC, Luxemburg. Bäckebol Fastighet 
AB, N.E.W.S Invest AB, Vasastaden 8:12 Fastighets AB, Styrelseordförande i SMW Group International 
AB och SMWG (London) ltd. 
Leif Brandel har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, ägare och styrelseordförande i 
Amaryllis Beach Resort, Allamanda Beach Hotels samt Sandy Bay Beach Club samtliga belägna på 
Barbados. 
Leif Brandel har bott 5 år i Belgien och 25 år på Barbados samt har mångårig erfarenhet med barter 
affärer mellan Ryssland och Europa. 
Leif Brandel är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 



 
 
Följande föreslås till nyval som suppleant 
 
1. Therese Rönnqvist 35 år. 
Therese är en sann världsmedborgare med ett mycket stort internationellt nätverk. Hon har bott 
och verkat i Belgien, Frankrike, USA och Sverige och har en mycket hög analytisk förmåga och 
är mycket social. Therese kan hjälpa Parans att undvika kulturkrockar när vi utvecklar vårt 
dotterbolag i Kina och bygger upp partners i olika delar av världen. 
Therese har en Bachelor’s degree i International Business and Intercultural Management från 
American Business School i Paris, France 
 
 


