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Götessons moderbolag förstärker styrelsen med Isabelle
Sjövall. Isabelle har tidigare varit styrelseledamot i Götessons
Industri AB och Akustikmiljö i Falkenberg AB, båda en del
av Götessonskoncernen. Isabelle Sjövall är neurodesigner
och expert på forskningsbaserad hälsofrämjande design
och hur vår hjärna reagerar på fysiska miljöer. Med fokus på
mänsklig hållbarhet har hon lång erfarenhet av avancerade
projekt inom arkitektur, design, produktutveckling och
fastighetsoptimering.
”Isabelle har varit ett enormt värdefullt stöd under sin tid som
ledamot i Akustikmiljö och Götessons, och det känns mycket
positivt att hon vill fortsätta sitt engagemang i Götessons och vår
resa tillsammans med Accent”, säger Emil Johansson, VD och
koncernchef på Götessons.
”Det är positivt med bolag som Götessons som ligger i framkant
i utvecklingen av framtidens design med fokus på hälsa och
hållbarhet. Med hjälp av rätt kunskap och ny innovation har vi
en unik möjlighet att tillsammans kraftfullt driva på utvecklingen
i branschen i rätt riktning. Det är både spännande och
intressant att bidra till det viktiga arbetet”, säger Isabelle Sjövall,
neurodesigner och ledamot i Götessons.
”Vi är mycket glada att Isabelle känner fortsatt förtroende för
Götessons och bolagets ledning och oss i den nya styrelsen.
Isabelle kommer vara ett fantastiskt tillskott för både styrelse
och ledning, och kommer bidra med unika insikter inom
produktutveckling, hållbarhet och framtidens hälsofrämjande
design”, säger Niklas Sloutski, ordförande i Götessons.

+46 (0)321-68 77 00

För mer information, vänligen kontakta:
Emil Johansson, VD och koncernchef: +46 321 68 77 22
Om Götessons:
Götessons Industri AB, grundat 1984 av Ola Götesson,
utvecklar och producerar produkter med en hög nivå av
funktionalitet, design och innovation för en ergonomisk och
bekväm arbetsmiljö. Slutkunderna inkluderar främst grupperna
kontor, konferensmiljöer och hotell. Götessons produkter
säljs genom säljkårer i främst Europa. Gruppen inkluderar
även dotterföretaget Akustikmiljö i Falkenberg AB, aktiv inom
tillverkningen av miljövänliga akustiska produkter för både skoloch förskolemiljöer, arkitekter och musikstudios.
www.gotessons.se
Om Accent:
Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland
investeringsfonder i Norden. Sedan starten har Accent-fonder
investerat i 86 bolag, varav 68 sedan dess har fått nya ägare.
Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder
med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor.
Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska,
europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar
av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner.
www.accentequity.se
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