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Styrelse 

Stein Revelsby (omval) 

Född: 1962 

Utbildning: MBE, Norwegian School of Management (BI) 

Huvudsaklig sysselsättning: Grundare och VD, Hoylu AB (publ) 

Beskrivning: Stein Revelsby ä ren entreprenör med mer än 25 års erfarenhet inom teknologisk 
investment banking, riskkapital och private equity. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete inom 
teknik och IT-bolag i Skandinavien och USA. Innan han grundade Hoylu 2016 var Stein Revelsby VD 
för Anoto Group. Han är norsk medborgare och är permanent bosatt i USA. Stein Revelsby har en MBE 
vid Norwegian School of Management (BI).         

Oberoende i förhållande till större aktieägare och beroende i förhållande till Hoylu AB (publ) och 
ledande befattningshavare. 

 

Ian Sandmael (omval) 

Född: 1974 

Huvudsaklig sysselsättning: Medgrundare och VD på Work, en produktdesignbyrå etablerad i Oslo, 
Norge. 

Beskrivning: Ian Sandmael började sin karriär på IDEO i San Francisco, där han arbetade med 
internationella varumärken som Microsoft och Procter & Gamble.  Ian Sandmael studerade på Art 
Center College i Los Angeles, där han fick i en Bachelor i Product Design. 

Efter att ha återvänt till Norge arbetade Ian Sandmael på Hareide Designmill innan han grundade 
WORK med Kevin 2005. Sedan har duoen samlat ett team med mer än tio begåvade människor med 
olika bakgrunder. 

Några av deras kunder inkluderar Cisco, Acano, WB Samson, Hafslund, Defa, Rica, Hatteland Display. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till Hoylu AB (publ) och 
ledande befattningshavare. 

 

Björn Wallin (nyval) – föreslagen till styrelseordförande 

Född: 1963 

Huvudsaklig sysselsättning: Grundare och VD i Recall Capital Group 

Beskrivning: Björn har erfarenhet som VD, CFO och styrelseuppdrag från flera svenska noterade 
tillväxtbolag. Han har även varit Noteringschef och VD på Nordic Growth Market samt styrelseledamot 
i GXG Markets, båda reglerade skandinaviska börser. Björn har stor internationell erfarenhet som 
härrör från ledande positioner i flera företag med omfattande globala nätverk. Björn inbjöds också att 
verka som adjungerad medlem av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning och har varit en återkommande 
talare i Sverige i ämnen som inkluderar, bolagsstyrnings- och noteringsfrågor. 



 

4124-6760-9884, v. 2 

Oberoende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande till Hoylu AB (publ) och 
ledande befattningshavare. 

 

Hans Othar Blix (nyval) 

Född: 1965 

Huvudsaklig sysselsättning: VD och styrelseordförande i Skadi Capital LLC samt styrelseordförande 
och VD i Skadi AS 

Beskrivning: Blix har arbetat som investerare, konsult och professionell styrelseledamot i mer än 25 år 
i över 40 teknik- och IT-företag i Skandinavien och USA. Blix har bred erfarenhet av affärsstrukturer 
och förhandlingar, investerarrelationer, börsintroduktioner, fusioner och förvärv, omstrukturering, 
nödlägen, ekonomi, strategisk planering och genomförande samt kapitalanskaffningar och utträden. 
Han är en norsk medborgare och bor för närvarande stadigvarande i USA. Hans Othar Blix har en 
Master’s of Business and Marketing från Oslo Business School i Norge samt en examen i 
datavetenskap från EDB Skolen. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare och beroende i förhållande till Hoylu AB (publ) och 
ledande befattningshavare. 

 

Revisor 

Deloitte AB (omval) 

Henrik Ekström (ny huvudansvarig revisor)  

Född: 1977 

Auktoriserad revisor vid Deloitte AB i Malmö.  

Medlem av FAR. 


