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Presentation styrelse MedicaNatumim
Förslag på nya styrelseledamöter:
Ordförande:
Jonas Carpvik (född 1968)
Har lång erfarenhet av ledande befattningar i olika företag. I sitt ledarskap har han drivit utveckling och
förbättringar genom sin goda kommunikativa förmåga och på ett engagerat och lyhört sätt visat styrka och
nått såväl ekonomiska som mjuka resultat för alla inblandade partner.
Jonas har varit CEO i Svenstigs BIL AB 2007-2018. Styrelsemedlem i Bits Data AB 2011-2017 och Svenska
Finansservice AB 2012-2016
Är styrelseordförande i BUBS GODIS AB och driver ett eget konsultbolag Carpvik Consulting AB.
Ledamot:
Anna Stålenbring (född 1961)
Anna har arbetat i koncernfunktioner inom industriföretag i global miljö och med tydlig förvärvsagenda.
Hon har erfarenhet av arbete med expansion på nya marknader både organiskt och via förvärv i Europa,
Asien och Amerika. Under karriären har hon deltagit aktivt i två börsnoteringar, ITAB 1988 och NEFAB 1996,
samt jobbat aktivt i genomförande av ett 20-tal förvärv, varav merparten utanför Sverige.
Sitter bl.a i FM MatssonMora Group AB, Investment AB Chiffonjén och Troax Group AB styrelser.
Arbetar med styrelseuppdrag och som finanskonsult.
Ledamot:
Edyta Kurek (född 1966)
Edyta har lång erfarenhet av ledande befattningar inom Hälsa och välbefinnande.
Hennes kompetens och ledarskapserfarenhet kommer från mer än 30 marknader i Europa, Centralasien
och Mellanöstern, i B2B, B2C och direktförsäljning. Hon har varit ledare och direkt hanterat företag upp till
300 miljoner dollar och team upp till 600 men vet också hur man ska nå mål med begränsade resurser.
Vice President, Herbalife Nutrition Ryssland, Ukraina, CIS, MENA, Europa 2007-2018. General Manager,
Oriflame Polen 2003-2007.
Arbetar som konsult inom hälsa och Wellness via egen konsultfirma.

Förslag till omval av befintliga styrelseledamöter
Ulf Björklund (född 1956)
Ulf är utbildad apotekare från Apotekarutbildning vid Uppsala Universitet.
Han har lång arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustrin med bland annat uppdrag inom Pharmacia
(1983-1986 och 1989-2002) samt uppdrag som VD för OxyPharma AB, Aprea AB och UB-consulting AB.
Ulf har idag styrelseuppdrag för Lipum AB och Tikomed AB
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Bengt Johansson (Född 1954)
Bengt är grundare av Medica Clinical Nord AB. Han har idag uppdrag som styrelseordförande i Smålands
Musikvaruhus AB och Nature Invest AB. Bengt är även vice ordförande i biståndsverksamheten New Life
Mission. Han har tidigare gjort flera uppstarter av företag inom hälsosektorn och innehaft flera uppdrag för
marknadsfrågor. Hans långa erfarenhet och kompetens är en stor tillgång i styrelsearbetet.
Lars Kärnerud (Född 1950)
Lars grundade Inter Health AB som senare blev Natumin Pharma AB. Han har mångårig erfarenhet från
egenvårds branschen där han även drivit Hälsoprodukter AB. Lars har i sitt ledarskap varit med att ta fram
många intressanta produktkoncept varav det mest kända är Imedeen som lanserades 1991som ett
hudvårdstillskott och är idag ett flerfaldigt prisbelönat varumärke. Lars har ett mycket stort internationellt
nätverk i världen inom hälsosektorn, vilket resulterat i att han varit med i många projekt och
uppstartsverksamheter. Han är mycket engagerad i ideella insatser för olika hjälpprojekt utöver världen.
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