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Olof Werner och Anna Nielanger föreslås till CapSeks 

styrelse. Robin Komulainen tillträder som CFO. 

Representanter för en grupp större aktieägare i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller “Bolaget”) har 
beslutat att föreslå att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en rad styrelseförändringar. Enligt förslaget ska 
Olof Werner och Anna Nielanger ersätta Peter Wendel och Cecilia Hollerup som ordinarie styrelseledamöter. 
Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Lennart Bergström. Det noteras vidare att Peter Wendel föreslås 
inträda som styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen för Bolaget beslutat att Robin Komulainen ersätter 
Göran Wolff som CFO. 
 
Olof Werner 

Född 1957 

Olof Werner har över 35 års erfarenhet från den finansiella sektorn, bred erfarenhet från Banking, M&A, IPO´s, 

strukturerad finansiering och försäkringsverksamhet i Norden. Han har tidigare arbetat i Merkantil Leasing, 

Storebrand, Manufacturers Hanover Bank, PWC Corporate Finance, Nordea. Olof är styrelseordförande i 

Karmeliet AB samt ledamot i Rutasoka Foundation. Olof har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. 

Olof äger inga aktier i CapSek 

Olof Werner är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende både i 

förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Anna Nielanger 

Född 1975 

Anna Nielanger har en bakgrund som verksamhetskonsult och IT-revisor med anställning hos bla EY och KPMG. 

Anna har etablerat och driver Göteborgskontoret för Transcendent Group AB som bedriver rådgivning inom 

Governance, Risk och Compliance. Som specialist arbetar Anna med uppdrag inom informationssäkerhet, 

intern styrning och kontroll och verksamhetsutveckling för såväl teknikintensiva startups som multinationella 

aktörer. Anna har en examen från IT-ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 

Anna äger inga aktier i CapSek 

Anna Nielanger är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende både i 

förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Robin Komulainen 

Född 1987 

Robin Komulainen har 10 års erfarenhet inom redovisning och värdering i flertalet branscher och har drivit en 

redovisningsbyrå under de senaste åren. Tidigare konsultuppdrag som CFO hos olika företag och in-house CFO 

hos AIFM Group. Robin är auktoriserad redovisningskonsult. Robin har en civilekonomexamen från 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Robin äger inga aktier i CapSek 

Robin Komulainen är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende 

både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare. 



 
 
För mer information, kontakta: 

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44 

Om Northern CapSek Ventures AB 

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i 

tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. 

Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. 

Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as 

a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). 

CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 

februari 2021 kl. 21:50 (CET). 
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