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Styrelsens sammansättning 
Styrelseledamöterna ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av Redeye AB och 
även i övrigt vara lämpliga för uppgiften. Styrelsens uppgifter och ansvarsområden regleras av 
Aktiebolagslagen, Finansinspektionens författningssamling FFFS 2017:2, den delegerade 
förordningen MiFID II (EU) 2017/565 samt av den för Redeye antagna Bolagsordningen. Styrelsens 
arbete regleras i en Arbetsordning som revideras årligen.  
 
Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som 
aktiebolagslagen, bolagsordningen och Arbetsordning föreskriver. Styrelsen ska tillse att Redeye i 
tillämpliga delar följer för det svenska näringslivet rekommenderade koder för bolagsstyrning. 
 
Styrelsen i Redeye utgörs av välmeriterade personer inom svenskt näringsliv som har en lång 
erfarenhet av lednings- och styrelsearbete i olika företag och organisationer. Ett framgångsrikt 
ledarskap i ett framåtriktat värdepappersbolag kräver också goda kunskaper och insikter om de krav 
och regler som omgärdar för verksamheten; från myndigheter, kunder och andra intressenter. 
Styrelsen och företagsledningen arbetar aktivt och kontinuerligt med dessa områden och tillser att 
bolaget, på de sätt lagen och tillsynsmyndighet kräver, har en fullödig regelefterlevnad och 
riskhantering. 
 
Lars T Andersson, Styrelseordförande 
Född 1961 
Styrelseledamot i Redeye AB sedan 2009 
 
Lars T Andersson är verksam som arbetande styrelseordförande i Redeye AB och starkt engagerad i 
företagets dagliga verksamhet. Lars har lång erfarenhet av att starta och driva verksamheter med 
entreprenörskaraktär såväl internationellt och pan-Europeiskt som nationellt. Lars tillför styrelsen, 
med sitt djupa engagemang och breda verksamhetskunnande i Redeyes affärsverksamhet, effektiv 
och snabb beslutsgång och respons från kunder och affärsverksamheten, i samklang med bolagets 
verkställande direktör. 
 
Utbildning 
Civ ek, Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Några av Lars nuvarande uppdrag och befattningar 
Styrelseordförande Redhold AB 
Styrelseledamot Eastern Light Holding AB. 
 
Några av Lars tidigare uppdrag och befattningar: 
Affärsområdeschef Accept Data. 
VD Strix Television 
Affärsutvecklare Kinnevik 
Styrelseordförande och medgrundare Spray Ventures AB 
VD Orc Software, Japan 
 
Mikael Lönn, Ordinarie ledamot 
Född 1949 
Styrelseledamot i Redeye AB sedan 2014 
 
Mikael Lönn har under lång tid varit verksam bland annat inom den noga reglerade hälsovårds- och 
medicinsektorn och verkat som framgångsrik och respekterad entreprenör och bolagsbyggare. 
Genom sin gedigna och mångåriga erfarenhet av bolag där omfattade regulativa krav är central för 
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företagsutveckling tillför Mikael mycket kunnande och insikt om betydelsen av regelefterlevnad för 
verksamhetsstyrning. 
 
Utbildning 
Fil. Kandidat, Läkare, spec. urologisk kirurgi. 
 
Några av Mikaels nuvarande uppdrag och befattningar 
Styrelseledamot PRIMA Barn och Vuxenpsykiatri i Sthlm AB 
Styrelseledamot Scilife Clinic AB 
Styrelseledamot Sturebadet Quality Care AB 
Styrelseledamot Redhold AB 
Styrelseledamot Vizendo AB 
Styrelseledamot Genovis AB 
Styrelseledamot Mellanskog Skogsägarna, mfl uppdrag 
 
Några av Mikaels tidigare uppdrag och befattningar 
Styrelseledamot M & M Medical AB 
Styrelseledamot Mellanskogs Industri AB 
Styrelseledamot Vascuring AB 
Styrelseledamot IMIX Holding mfl tidigare uppdrag. 
 
Björn Fahlén, Ordinarie ledamot, VD Redeye AB 
Född 1975 
Styrelseledamot i Redeye AB sedan maj 2015. 
 
Björn Fahlén har en gedigen erfarenhet och kunskap av aktiemarknad och läkemedelsindustrin. 
Dessa kompetenser, i kombination med ett omfattande kontaktnät, tillför styrelsen och Redeye, med 
bolagets speciella inriktning mot bl. a Life-science sektorn, värdefull potential för vidareutveckling av 
verksamheten. 
 
Utbildning  
Filosofie licentiat i biokemi, Sthlms Universitet/Berlex Laboratories, Boston 
Ekonomie kandidat, nationalekonomi som huvudämne Sthlms Universitet 
Filosofie magister, kemi som huvudämne. Sthlms Universitet 
Teknologie kandidat, kemiteknik som huvudämne, Växjö Universitet/Kungliga Tekniska Högskolan, 
Växjö/Stockholm. 
 
Några av Björns nuvarande styrelseuppdrag och befattningar 
Styrelseledamot, VD, Redhold AB 
Styrelseledamot, VD, Redeye Advisory AB. 
 
Några av Björns tidigare uppdrag och befattningar 
Adj styrelseledamot, Respiratorius AB 
Styrelseledamot, Brf Järla Herrgård. 
 
Monika Hagman, Ordinarie ledamot 
Född 1963 
Styrelseledamot i Redeye AB sedan april 2017 
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Monika Hagman har sedan 1999 varit engagerad i bolag med inriktning på forskning inom life science 
och bioteknik. Monikas erfarenhet inom, life science i kombination med finansiell styrning samt 
värdepappershandel bidrar till att både bredda och fördjupa styrelsens gemensamma kompetens. 
 
Några av Monika Hagmans nuvarande styrelseuppdrag och befattningar 
VD, Styrelsesuppleant, AlphaBeta AB 
Extern VD, Spiber Technologies AB 
Styrelsesuppleant, Oligomer Sciences AB 
VD, Styrelseledamot, Bmatrix AB 
VD, Styrelseledamot, Camonica AB 
Styrelsesuppleant, Science Pacific AB 
 
Övrigt 
Monika Hagmans roll i styrelsen betraktas som oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i 
förhållande till bolagets ägare. 
 
Kjell Duveblad, Ordinarie ledamot 
Född 1954 
Styrelseledamot i Redeye AB sedan juni 2020 
 
Kjell Duveblad har en omfattande erfarenhet av företagsstyrning (’governance’) och styrelsearbete. 
Har från styrelseposition fattat beslut om strategiutveckling, omstrukturering, företagsförvärv liksom 
avyttringar delar av verksamhet samt avyttring av hela koncerner. 
 
Kjell Duveblad har god erfarenhet från Finansbranschen och IT branschen. Det senare ett viktigt 
marknadssegment för Redeye. Kjell har tidigare varit engagerad i Remium, samt i Tradedoubler i 
samband med deras börsintroduktion. Kjell har även tidigare erfarenhet som försäljningsdirektör på 
IBM Svenska AB samt som VD i Oracle Svenska AB med ansvar även för Norden och Baltikum. 
 
Utbildning 
Civ ek, Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Några av Kjell Duveblads nuvarande och styrelseuppdrag och befattningar 
Styrelseledamot, ordf. Revisionsutskott, Enea AB 
Styrelseledamot, SoftOne AB 
Styrelseledamot, QBank Holding AB 
Styrelseledamot, Nuport AB 


