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PRESSMEDDELANDE 
 

4 april 2022 

 

Scandics valberedning föreslår Gunilla 
Rudebjer till ny styrelsemedlem 

Inför Scandic Hotel Group AB:s årsstämma föreslår valberedningen Gunilla 
Rudebjer till ny styrelseledamot. Valberedningen meddelar samtidigt att Ingalill 
Berglund har meddelat att hon avböjer omval.  

Inför årsstämman 2022 har valberedningen knutit sig an Gunilla Rudebjer som kommer 
att föreslås till styrelsen. Gunilla Rudebjer har tidigare arbetat som ekonomi- och 
finansdirektör på Scandic, varvid valberedningen tagit hänsyn till hennes gedigna 
erfarenhet av bolaget och dess verksamhet. Gunilla har haft ett flertal ledande roller 
inom ekonomi och finans och erfarenhet av styrelsearbete. Hon kommer i synnerhet att 
bidra till styrelsen vad gäller ledandet av revisionsutskottet och därtill närliggande 
frågor. Valberedningen anser att Gunilla kommer att tillföra styrelsen kompletterande 
erfarenhet och kompetens i förhållande till de till omval föreslagna styrelseledamöterna. 
 
Gunilla Rudebjer är professionell styrelseledamot och är idag verksam som ledamot i 
ett flertal bolag. Gunilla har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 
och har en lång och bred erfarenhet av den nordiska resemarknaden, besöksnäringen 
och tjänsteindustrin samt har en gedigen bakgrund inom finans och ekonomi, dels som 
CFO, dels som ordförande i revisionsutskottet i ett flertal publika bolag. Gunilla var 
mellan 2009-2016 CFO på Scandic Hotels och innan dess CFO på bl.a. Cision, Parks & 
Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic.  
 
Ingalill Berglund har meddelat valberedningen att hon avböjer omval till styrelsen vid 
årsstämman 2022 för att ägna sig åt andra åtaganden. Styrelsens ordförande Per G. 
Braathen vill tacka Ingalill för hennes mångåriga insatser inom Scandics styrelse, och 
särskilt under de senaste krävande åren då hennes insatser varit betydande.  
 
Valberedningen föreslår årsstämman omval av övriga nuvarande ledamöter i styrelsen, 
inkluderande styrelsens ordförande. 
 
Scandics årsstämma hålls den 10 maj 2022 på Vasateatern, Scandic Grand Central, 
Stockholm. Fullständig information om valberedningens yttrande presenteras på 
bolagets hemsida i samband med kallelsen till Scandics årsstämma. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
 
Henrik Vikström, Director Investor Relations 
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com 
Telefon: +46 709 528006 
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