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Mitt styrelsearbete leder svenska
tillväxtorienterade företag till att
uppnå sina visioner
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Jag brinner för tillväxt och har under hela min karriär jobbat med förändrings- och utvecklingsarbete
med fokus på affärer. Under nästan 30 års tid har jag arbetat operativt som entreprenör/intraprenör i
små, medelstora och stora bolag både i Sverige och utomlands.
TRYGGHET
Jag har flera års erfarenhet av ordförandearbete och är trygg i
rollen som aktiv ordförande med uppgift att leda styrelsen där alla
kommer till tals och som har bolagets bästa för ögonen. Jag vill
arbeta i en styrelse och vara aktiv, inte sitta i en styrelse och bara
läsa på och komma till styrelsemötena.
I mig får ni en engagerad, kunnig och mänsklig ordförande med
fokus på att nå de mål ni föresatt er att nå. Som ordförande har jag
god erfarenhet av styrelseformalia och vad som juridiskt krävs av
en styrelse där det egna ansvaret finns med. Övriga ledamöter kan
känna trygghet i att jag som ordföranden kan leda dem i situationer
där det egna ansvaret mer kan stå på spel. Då jag bl.a. har arbetat
som ordföranden i riskkapitalfinansierade bolag så har jag även
fått leda bolag under svåra situationer såsom frivilliga likvidationer
och konkurser. Erfarenheter som gjort mig till en betydligt bättre
ordförande!

TILLVÄXT
I och med min erfarenhet av styrelsearbete i riskkapitalfinansierade
bolag så är exit ett självklart fokus på styrelseagendan. Jag har
varit med i några mindre exit men har i flertalet bolag jag arbetat
i styrelsen för haft fokus på exit. Det har inneburit att vi har varit
delaktiga i genomlysning/DD som uppköpskandidater.

BESÖK MIG ONLINE

Jag har ett stort nätverk av kontakter som har erfarenheter av både
förvärv och försäljning av bolag. Jag har relationer i riskkapitalbolag
i Sverige och kontakter utomlands där det finns både kunskap om
exitprocesser men också potentiella tagare. Jag har god insikt om
mekanismerna för ett bolag som vill göra en exit och mitt absoluta
fokus är att bygga värde i bolaget för att en exit ska vara så lönsam
för ägarna som möjligt. Min största erfarenhet av styrelsearbete är i
ägarledda bolag där ägare både är ledamöter och anställda. Då jag
själv har drivit ett antal bolag och även varit extern VD så har jag en
förståelse för det ägarledda bolagets styrelsearbete. I min roll som
styrelseordföranden så är det en självklarhet att vara bollplank och
sparringpartner till VD:n i hans/hennes dagliga utmaningar.

INTEGRITET OCH TYDLIGHET
Jag jobbar professionellt med styrelsearbete och som affärsstrateg
vilket innebär ex. att jag coachar VD:ar, är affärsrådgivare för ägare/
VD/ledningsgrupper men också processledare för affärskritiska
lösningar såsom affärsmodellering, kundbaserad verksamhetsutveckling och insikts- och motivationsbaserad handlingsplanering.
Med det som bakgrund kan jag vara en tillgång för bolaget i att
hela tiden hantera omvärldens utmaningar för att skapa värde för
kunderna, bolaget och ägarna. Jag har verktyg och metoder som
kan användas för hållbar tillväxt med fokus på lönsamhet. Mina
starka sidor är att jag driver frågor och projekt framåt – får avslut!

HEMSIDA: www.palmgrenlindwall.se
LINKEDIN: http://se.linkedin.com/pub/petra-palmgren-lindwall/2/6a6/82b
TWITTER: https://twitter.com/PetraPL

Jag är handlings- och beslutskraftig och fungerar som bäst när
jag har många bollar i luften. Jag är en teamspelare och gillar att
förankra och driva utveckling tillsammans med andra tänkande
människor. Jag brukar oftast höra att jag är en person som alltid
landar på båda fötterna när det blåser på toppen – alltså kan jag
hantera turbulens och förändringar i verksamheter på ett bra sätt.
Något annat som alltid hängt med är att jag omtalad för att vara
rak, ärlig, kommunikativ och med glimten i ögat.

Jag har min familj som består av min man Magnus och vår son
Max på 7 år samt hunden Buzz. Jag har många intressen såsom
skidåkning, segling, att resa, mat och dryck. För att hålla kroppen
och hjärnan i trim tränar jag aktivt yoga, löpning och på gym.
Jag hoppas finner min profil och personlighet så pass intressant att
vi kan träffas för att se om jag kanske blir en kandidat till er styrelse.

Jag är medlem i Styrelseakademin, har gått deras styrelseutbildning, har styrelseförsäkring via dem samt medlem i Connect
Västs styrelseordförandenätverk för lärande och utbyte mellan
styrelseordförande. Jag har uppdrag på flera ställen i Sverige och
är öppen för uppdrag på annan ort än just min hemstad Göteborg.

Med vänliga hälsningar,

Petra Palmgren Lindwall

ANDRA UPPDRAG
ARBETSLIVSERFARENHET
VD/Affärsstrateg/Professionell Styrelseordförande/ledamot på
Palmgren Lindwall Affärstrategi AB, VD i Growth Academy, VD i 1:a
Västmanlandsfonden (publ), Investment Manager på 1:a
Västmanlandsfonden i Västerås, Affärscoach/HR/Affärsängelnätverk
på Chalmers Innovation företagsinkubator i Göteborg, Manager
Global Training & Education på Nobel Biocare AB i Göteborg,
Sales & Admissions Manager på EF Education i Schweiz,
Chef Kundsupport & Back Office på Att Veta AB i Stockholm,
Affärsutvecklare på WorldPort Communications Inc. i Stockholm,
Systemchef IT-utveckling på Manpower AB i Stockholm,
Sales & Marketing Manager på EF Multimedia i Stockholm,
Produktchef på Bonnier Management Publishing i Stockholm,
Projektledare på Hedin & Richter Reklambyrå i Göteborg,
Marknadschef på Play Nöjesdistribution AB i Borås, VD på Referens
Telemarketing AB i Göteborg, Projektledare på Svenska Mässan
i Göteborg samt drivit egen verksamhet i två olika företag med
inriktning på IT och Marknadsföring

NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG
Ordförande i Amido AB (IT/säkerhet), ledamot i 1:a Västmanlandsfonden (riskkapital), Ordförande i Byggingenjörsbyrån i Norden AB
(bygg) samt Styrelsesuppleant i Pusselhus Sverige AB (bygg).

TIDIGARE STYRELSEUPPDRAG
Ordförande Infiniton AB (ytkemi), ordförande Mezmerize-e
(IT/e-handel), ledamot i Sway Systems AB (IT/affärssystem),
suppleant i TouchMe AB (IT/interaktivt media), ledamot i Craft
Animation and Entertainment AB (IT/animering), Ordförande
Orthocone Innovation Technologies AB (displayteknik), ordförande
Adfreight AB (media), ordförande Intertext Marketing AB (IT/webb),
ordförande Stoneage Entertainment AB (IT/spel) och ledamot i
Syspiro Diagnostics AB (medicinteknik)

Mentor inom Connect Väst 2013 – pågående / Mentor inom
Styrelsekraft 2013 – avslutat / Venture Cup Väst Jury 2012 –
pågående / ALMI Mentor 2012 – pågående / Föreläsare inom
affärsutveckling på Chalmers, Handeslhögskolan i Göteborg samt
Venture Cup 2010 – pågående / 1:a Västmanlandsfonden
Investeringskommitté 2011 – pågående / Innovationslyftet,
Chalmers Business Innovation, Affärscoach till bolaget Aluwave
2010 – 2011 / Mentor4Research Mentor 2010 – 2014 / Venture
Cup Väst Feedback 2006 – 2012 / Chalmers Entreprenörskola, CSE
Jurymedlem Business Review 2007 – 2010, 2012, 2014 / GIBBS
Jurymedlem Business Review 2007 – 2014 / Handelshögskolans
Entreprenörsutbildning Bedömningskommitté 2009 – 2010 /
Mentor Sverige Mentor 2006 – 2007

UTBILDNING
DIHM Marknadsekonom på IHM, Psykologi på Göteborgs
Universitet och Strategisk Personalarbete på Mittuniversitetet
Övrig utbildning - UGL (utveckling av grupp och ledare),
Investment Management hos SVCA, Mentor hos Mentor
Sverige och Projektledarutbildning hos Wenellgruppen

STYRELSEUTBILDNING
•

Grundläggande styrelseutbildning hos Styrelseakademin

•

Styrelseakademins Styrelseordförandeutbildning
+ mentorprogram

•

Styrelseakademins Certifieringsutbildning
Corporate Responsibility för styrelser

•

Styrelseakademins Certifieringsutbildning
Rätt Fokus i Styrelsearbetet

•

Handelskammarens Diplomutbildning i Styrelsearbete

