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MARTIN CREYDT FÖRSTÄRKER  
GÖTESSONS STYRELSE

ULRICEHAMN 2021-02-03

Martin Creydt blir ny styrelseledamot i Götessons 
moderbolag. Martin Creydt är idag Fastighetsdirektör på 
Pandox AB och har en lång erfarenhet av operativt arbete 
inom den nordiska hotellbranschen. Creydt började med 
extrajobb på helger under sina unga år, därefter följde 
studier på både Handelshögskolan i Göteborg och Cornell 
University i USA. 

”Jag ser fram emot att få ta del av Martins långa erfarenhet 
inom hotellbranschen och som affärsutvecklare. Martin kommer 
säkerligen bidra med värdefull kompetens då vi som bolag 
breddar vårt erbjudande inom nya områden.” säger Emil 
Johansson, VD och koncernchef på Götessons. 

”Jag ser fram emot att hjälpa Götessons på sin spännande 
tillväxtresa och samtidigt själv får bredda mina kunskaper inom 
kontorssektorn som till vissa delar närmar sig mer de publika 
ytor som hotellbranschen utvecklar.” säger Martin Creydt. 

”Martin kommer bli ett mycket värdefullt tillskott till Götessons 
styrelse med sin gedigna erfarenhet. Vi ser fram emot 
att tillsammans kunna stötta ledningen i det strategiska 
utvecklingsarbetet de kommande åren.” säger Niklas Sloutski, 
ordförande i Götessons. 

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 skol- 
och 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 90 bolag, varav 72 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


