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Nya styrelseledamöter i Karnell Group AB (publ)
Karnell är en nordisk industriteknikgrupp som investerar i nordiska, hållbara kvalitetsbolag med en
tydlig industriell teknologisk bas; primärt produktbolag med stark historik, höga underliggande
marginaler och starka kassaflöden samt goda utvecklingsmöjligheter där Karnell Group kan tillföra
värde som aktiva ägare. På en extra bolagsstämma valdes Julia Reuszner och Dajana Mirborn in som
ordinare ledamöter i Karnell Group AB (publ)s styrelse efter att Peter Carrick och Axel Leijonhufvud
har avböjt omval.
Dajana Mirborn arbetar som Investeringsansvarig på Bonnier Ventures med fokus på tech-investeringar. Sedan
tidigare har Dajana en gedigen erfarenhet av M&A och affärsutveckling från MTG och som rådgivare inom
M&A och ECM på Carnegie Investment Bank. Idag arbetar Dajana i ett antal styrelser bl.a. Humble Group AB
(publ), DI gruppen och Doktorse Nordic. Dajana har en Magisterexamen i företagsekonomi vid Göteborgs
Universitet samt studerat maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och digital marknadsföringsstrategi vid
INSEAD.
Julia Reuszner arbetar som Chief Risk Officer för Intrum och har en bred bakgrund från såväl den finansiella
sektorn och hon har bland annat varit CFO och tillförordnad VD för Adlibris-koncernen. Hon har också lång
erfarenhet av förvärv och investeringar från sin tid hos Adlibris, Pepins samt från private equity-företaget
Capman, där hon var Investment Director. Julia Reuszner började sin yrkesbana på Lehman Brothers i London
där hon arbetade med M&A i Europa. Julia har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Stockholm, 07 mars, 2022
För ytterligare information vänligen kontakta
Petter Moldenius, CEO Karnell Group AB (publ), Telefon: +46 8 545 891 00
Eller besök vår hemsida: www.karnell.se
Karnell är en långsiktig och engagerad ägare av ledande nordiska industriteknikbolag. Karnell investerar i nordiska, hållbara
kvalitetsbolag med en tydlig industriell teknologisk bas; primärt produktbolag med stark historik, höga underliggande marginaler och
starka kassaflöden, samt med goda utvecklingsmöjligheter där Karnell kan tillföra värde som aktiv och engagerad ägare. Gruppen består
av industriteknikbolag med ett tydligt nischfokus och hög eller mycket hög marknadsandel, samt stöd i attraktiva globala branschtrender.
Karnells ambition är att växa tillsammans med gruppbolagen både organiskt och via förvärv och noteras på Nasdaq first north premier
growth market under 2022.

