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Kompetenser och styrelseuppdrag som styrelseledamöterna i Aktieinvest FK AB har: 

MATS CARLSSON - STYRELSEORDFÖRANDE 
Mats Carlsson har 30 års erfarenhet inom värdepappersmarknaden och har arbetat såväl Sverige och internationellt. Han 

arbetar dagligen som verkställande direktör i Pareto Securities AB och innehar licens från Swedsec. Mats har även tidigare 

arbetat som mäklare samt verkställande direktör för värdepappersbolag i USA samt innehaft finanslicens för att agera som 

mäklare på den amerikanska marknaden. 

 

Sju styrelseuppdrag 
Aktieinvest FK AB 

Bielkevägeninvest AB 

Deponova AB (vilande) 

Pareto Securities AB 

Pareto Secrities Oy 

Pareto Securities Inc. 

Vera L AB 

 

 

CAMILLA KEMPE 
Camilla Kempe är CFO för Pareto Securities AB. Hon har erfarenhet från Swedbanks treasuryavdelning samt Deloitte 

varvid hon var godkänd revisor med fokus på finansiella bolag. Hon är utbildad civilekonom från Linköpings universitet. 

Camilla är SwedSec-licensierad (ledning och kontrollfunktion).  

 

Fem styrelseuppdrag 
Aktieinvest FK AB 

Deponova AB (vilande) 

Pareto Business Management AB 

Pareto Securities Oy 

Starstruck Invest AB 

 

 

ERIK SAERS 
Erik Saers har en examen från Handelshögskolan i Stockholm samt innehar Swedsec-licensiering. Han var från 2012 till 

2015 verkställande direktör för Nordic Trustee & Agency AB och var med och byggde upp verksamheten mot den svenska 

marknaden. Han har arbetat på FI under åren 2003 till 2009 som avdelningschef och medlem av ledningsgruppen samt 

mellan 2008–2009 som tillförordnad generaldirektör. Utöver detta har han innehaft ett antal olika ställningar både inom och 

utanför den finansiella sektorn bland annat som verkställande direktör för Avanza Fondkommission, Aktieinvest samt drivit 

egna bolag.  

 

Fem styrelseuppdrag 
Aktieinvest FK AB 

Arbrå Hissystem AB 

Brainstorm AB (vilande) 

Deponova AB (vilande) 

Tundra Fonder AB 

 

 

KARL OSCAR STRØM 
Karl Oscar Strøm har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och utvecklar Pareto Securities-gruppens onlineutbud och 

sociala medier i Norden. Han har tidigare erfarenhet från flera aktörer såsom Nordnet, Fondsfinans ASA och 

Handelsbanken. Karl Oscar har en Master of Business and Economics från Norwegian School of Management, Sandvika. 

 

Två styrelseuppdrag 
Aktieinvest FK AB 

Deponova AB (vilande) 

 

 

 

 

Bolaget har en rekryterings- och mångfaldspolicy för tillsättande av styrelseledamöter. Bolagets styrelse har fört diskussioner 

avseende tillsättande av en riskkommitté, men inte beslutat i frågan ännu. 

 

 

https://www.aktieinvest.se/sites/default/files/rekryteringspolicy_1_0.pdf

