Victoria Swedjemark och Malin Jonsson är nya ledamöter i Compodiums styrelse.
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Compodium stärker sin styrelse och
förstärker kompetens inom säkerhet.
Årsstämman i Compodium International AB (publ), som hölls digitalt den 2
juni 2021, beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter valda av
bolagsstämman. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
om omval av Thomas Flinck, Amit Walia, Hans Davidsson, Christian Lystrup
och Hosni Teque Omeirat, samt nyval av Malin Jonsson och Victoria
Swedjemark. Grundaren Bengt Grahn valde att ställa sin plats till förfogande
för att istället fokusera på operativa uppgifter i bolaget.

Valberedningen har under våren arbetat med att identifiera kompetenser som
utvecklar Compodium i det spännande skede de nu befinner sig. De har
framförallt letat efter kompetenser inom säkerhetsfrågor, internationell
expandering och scale-up där både Malin Jonsson och Victoria Swedjemark
har gedigen erfarenhet.
Victoria har lång karriär som affärsjurist bakom sig och arbetar idag som
strategi- och managementkonsult. Med en bred erfarenhet av säkerhets- och
integritetsfrågor från bland annat Tele2 Sverige, där Victoria hade det
övergripande ansvaret för säkerhet och ledde implementeringen av GDPR,
kommer hon att bli ett starkt strategiskt stöd i frågorna kring datasäkerhet.
Victoria är idag aktiv i DH Anticounterfeit AB (DHA) styrelse, ett SaaS bolag
inom juridik.
Malin har över 20 års erfarenhet från ledande positioner från
telecombranschen där hon bland annat varit med och startat en
mobiloperatör i Brasilien som gick från noll till en miljon kunder på tre år.
Med en lång erfarenhet av att paketera och framgångsrikt sälja techprodukter
kommer Malin bli en värdefull tillgång inom produktledning, marknad och
sälj. Malin är idag aktiv som styrelseordförande för Zordix AB (publ.).
Victoria Swedjemark kommenterar sitt nya styrelseuppdrag: - Jag ser mycket
fram emot att vara med på Compodiums fortsatta resa. Digitala möten har
verkligen exploderat och på kort tid blivit en självklarhet, och med min bakgrund
som jurist vet jag hur centralt det är med säkerhets- och integritetsaspekterna av
digital kommunikation. Här har Compodium erbjudanden som ligger väldigt rätt i
tiden och adresserar reella behov som kunder har, och det ska bli spännande att
vara med och fortsätta utveckla dessa lösningar och få ut dem till ännu fler
kunder.
Malin Jonsson fortsätter - Jag ser fram emot att vara en del av Compodiums
tillväxtresa. Jag är imponerad över kompetensen inom bolaget och den snabba
framgångsrika omställningen Compodium har gjort det senaste året med att
paketera sin teknik som tjänst. Att gå från en start-up till scale-up är en fas som
jag har erfarenhet av och där vill jag gärna bidra.
För mer information kontakta Lin Eriksson Nordström, CMO, Compodium

Om Compodium
Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala
samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. En av dem
är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad
videokonferensplattform, såväl som tjänster inom global videoproduktion och
streaming. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell
verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna, Grekland, Förenade
Arabemiraten och Sydafrika.
Compodium levererar tillförlitliga och säkra premiumlösningar för enhetlig
kommunikation, som hjälper företag och myndigheter samarbeta mer
effektivt och uppnå högre produktivitet. Med en förstklassig kundtjänst och
mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder, bland annat
några av de största organisationerna inom hälso -och sjukvård, teknologi,
offentlig sektor och finansiella tjänster, att skapa möteskulturer som tar
hänsyn till både människor och miljö. Compodium erbjuder dygnet-runt
support, via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

