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Katarina Bonde föreslås till ny styrelseordförande och Dave Wu till
ny styrelseledamot i JonDeTech
OG Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger
cirka 35 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att två nya
ledamöter, Katarina Bonde och Dave Wu, ska utses till den styrelse som ska röstas
fram vid den kommande årsstämman. Årsstämman hålls den 26 maj 2020, och där
kommer även Katarina Bonde att föreslås till ny styrelseordförande.
- Som största ägare, avgående styrelseordförande och delaktig i rekryteringsprocessen
är jag helt övertygad om att dessa tillskott till styrelsen kommer kunna hjälpa till att
lotsa JonDeTech vidare från den stabila plattform vi har byggt. Katarinas långa och breda
bakgrund från både operativt arbete och i olika styrelseroller i kombination med Daves
nätverk och kunskap om de asiatiska marknaderna kommer att hjälpa bolaget in i nästa
fas, säger Michael Olsson, avgående styrelseordförande och aktieägare via OG
Innovation AB.
Katarina Bonde är en erfaren företagsledare, entreprenör och investerare. Hon är
grundare och vd för managementkonsultbolaget Kubi LLC och innehar ett antal
styrelseuppdrag. Hon är i dagsläget styrelseordförande i Mentimeter, FlatFrog
Laboratories samt ledamot i Mycronic, Opus Group och Stillfront Group. Bland tidigare
styrelseuppdrag kan nämnas Fingerprint Cards, Sjätte AP-fonden och ORC Software.
Katarina Bonde är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.
Katarina föreslås även ta över som styrelsens ordförande då nuvarande
styrelseordförande Michael Olsson har avböjt omval.
David Wu har lång erfarenhet som investerare med stort fokus inom områden som
telekommunikation, mobilt internet, digital säkerhet och grön energi i synnerhet på den
kinesiska marknaden. Han är Managing Director för JiuYou Funds internationella
investeringar samt för Novel Unicorn. I styrelsen för JonDeTech kommer han att sitta
som representant för JiuYou Funds.
- Jag ser verkligen fram emot att arbeta med styrelse, ledning och grundare i den
spännande fas som JonDeTech nu är på väg in i. IR-sensorer används mer och mer i
smarta hem, smartphones och annan konsument- och industrielektronik. Jag är
imponerad av JonDeTechs innovativa teknologi med mycket mindre och tunnare
sensorer som kommer att möjliggöra en rad nya användningsområden, säger Katarina
Bonde, föreslagen styrelseordförande JonDeTech.

Förutom Katarina Bonde och David Wu föreslås att Bengt Lindblad, Magnus Eneström
samt Johan Lodenius omväljs. Mikael Lindeberg och Michael Olsson har avböjt omval
men kommer att kvarstå i sina operativa roller.
För mer information, kontakta:
Katarina Bonde, föreslagen styrelseordförande, tel: +46 706-66 13 15, mejl: katarina.bonde@kubicorp.com
Michael Olsson, avgående styrelseordförande, mejl: michael.olsson@jondetech.se
Mikael Zillén, Kommunikation JonDeTech, tel: +46 762-13 00 40, mejl: mikael.zillen@boxcomm.se

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 12:40.

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på
nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i
plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer
inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på
Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46
(0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IRsensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

