
Styrelse och VD

Göran Wolff, f. 1955. 
Styrelseledamot  
Göran är verkställande direktör 
och ekonomidirektör för Misen 
Energy sedan 2012. Han har 
över 30 års erfarenhet av 
företagsledning inom 
industrisektorn och har haft en 
rad uppdrag som 
ekonomidirektör och controller 
hos svenska börsnoterade och 
privatägda företag, senast 
Geveko, som tidigare var noterat 
på NASDAQ OMX 
småbolagslista. Han har en 
civilekonomexamen från 
Göteborgs universitet och är 
styrelseledamot i Irisity sedan 
2013.

Peter Wendel, f.1962. 
Styrelseordförande  
Studier i marknadsföring på 
Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet

VD, grundare och 
styrelseledamot i EKAPAIF 
AB, Growth Mgmt AB samt 
BDASS Productions AB. 
Styrelseledamot EkapAif ABs 
fonder. Styrelseledamot i 
Double Search AB, ITERO i 
Göteborg AB, Axtech AB, 
Vägvalet AB och Appland AB. 

Peter Wendel har de senaste 
5 åren varit, men är inte 
längre, styrelseledamot i 
Linfre Group AB, Linfre 
Education AB, Medbox Ship's 
Pharmacy AB, 3bits 
Consulting AB och Kodamera 
AB.

Claes-Michael Bergman, 
f. 1955.  
Styrelseledamot 
Jurist från Stockholms 
Universitet. 

Michaels bakgrund innefattar 
ledande befattningar inom 
branscher som IT, Telekom, 
Internet på företag som 
Ericsson, IBM, Tele2, Telenor, 
AT&T samt egen verksamhet 
och ett antal startup företag. 
Michael har också erfarenhet 
från affärer i Kina och 
Sydostasien. 

Hans Börjesson, f. 1973. 
Styrelseledamot  
Ekonomi magisterexamen från 
Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. 
Hans har mångårig erfarenhet 
som serieentreprenör. Hans är 
en av grundarna till Litium AB 
som är noterat på Spotlight. 
Hans har även grundat, drivit, 
sålt och börsintroduceras bolag 
inom ICT i Sverige och Norden. 
Hans är idag verksam i ett flertal 
tillväxtbolag i olika roller.

Anders Lissåker, f. 1955. 
Styrelseledamot  
Civilingenjör från Chalmers 
universitet. Anders har över 30 
års erfarenhet av olika 
chefsroller inom ICT på några av 
Sverige största industriföretag. 
Anders har bl.a. varit IT-chef på 
Volvo och SKF samt 
utvecklingschef på Inter IKEA. 
Anders är idag verksam som 
egenskonsult med uppdrag hos 
flera av Sveriges ledande 
industriföretag.

Patric Bottne, f. 1971. 
VD och grundare 
Fd. officer med kaptens grad i 
Försvarsmakten. Patric har 15 
års erfarenhet i olika 
chefsbefattningar inom 
Försvarsmakten och 
Utlandsstyrkan. Parallellt med 
sin officerskarriär har Patric 
bedrivit eget företagande sedan 
1991 och slutade i 
Försvarsmakten 2006. Sedan 
2006 har Patric varit grundare 
och VD för Appspotr. Patric är 
även verksam som 
styrelseordförande och 
styrelseledamot i ett flertal 
tillväxtbolag.


