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Valberedningen för Moment Group
offentliggjord den 3 oktober 2018
Vid årsstämman den 8 maj 2018 beslutades att styrelsens ordförande får i uppdrag att uppmana de fyra
röstmässigt största ägarna per den 31 augusti 2018 att utse varsin ledamot att utgöra valberedning.
Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa
aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2019.
Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

Bo Wallblom
Kenneth Engström
Stefan Gerhardsson
Jan Friedman (styrelseordförande)
Aktieägare som önskar lämna förslag kan kontakta valberedningen genom att maila till
valberedningen@momentgroup.com.

Moment Group – www.momentgroup.com - är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas
upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg,
Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA som Certified Adviser.

Moment Group i korthet
Omsättning: 1 023 000 000 sek
Verksamhet: Moment Group är moderbolaget i koncernen med verksamheter inom
upplevelseindustrin
Affärsområden: Event, Live Entertainment, Venues
Börslista: First North Premier
Antal aktieägare: ca 2 500
Medelantal anställda: ca 500 personer
VD/Koncernchef: Pelle Mattisson
Styrelseordförande: Jan Friedman
Varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger
Börs, Hansen, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication,
Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, The Concept, Vallarnas friluftsteater, Wallmans,
Wallmans Group

Moment Group – shaping the experience industry
Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen
skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group
bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg,
Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som
Certified Adviser.
Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de
den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event
som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket
innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser
och digitala lösningar.
Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert.
De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem
teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.
Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver åtta arenor i Norden
där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits
och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg och två är moderna
aktivitetsarenor med tillhörande mat- och dryckesservering, Ballbreaker i Stockholm och STAR
Bowling i Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden
Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk
matupplevelse med smaker från hela världen.
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