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Et sterkere styre for spennende 
utfordringer 
  
Addovation, den langsiktige ERP-partneren, styrker sitt styre ved å utnevne to 
eksterne personer som vil lede selskapet gjennom de spennende utfordringene som 
er i vente. 
  
Selskapets misjon i fremste rekke 
Siden Addovation ble grunnlagt i 2008, har selskapet vokst betraktelig og oppnådde i 
2021 en omsetning på over 170 millioner NOK. De har nå 160 ansatte fordelt på 
Norge, Sverige, Finland og Sri Lanka. Som hjelp til å veilede selskapet i riktig retning 
har de utnevnt det profesjonelle styremedlemmet Frode Haugli til styreleder. Frode 
har en solid bakgrunn fra ulike typer lederstillinger i IT-bransjen i Norden. Han har 
bred erfaring innen styreledelse og jobber for tiden med flere selskaper innenfor ulike 
bransjer. 
 
I tillegg er Glenn Veiby, konsernsjef i Raise Gruppen, blitt utnevnt som nytt 
styremedlem, og han erstatter dermed Kenneth Smith. Glenn har en enestående evne 
til å forene konseptbasert og strukturert tenkemåte med praktiske spørsmål knyttet 
til virksomheten, og han kommer til å være av stor verdi for selskapet.  
 
«Vi er sikre på at Frode og Glenn vil bli en viktig ressurs for selskapet vårt i tiden 
fremover. Deres erfaring og forretningsinnsikt vil bidra til å føre oss i riktig strategisk 
retning og sørge for at vi blir en attraktiv arbeidsgiver, som dessuten tilbyr optimal 
kundeverdi,» sier Joakim Hugosson, administrerende direktør i Addovation. 
 
Samarbeid for fremragende kundeverdi 
Frode har en solid bakgrunn fra ulike typer lederstillinger i næringslivet. Han sier selv 
at han ikke er noen visjonær. Likevel har han sterk tro på at han kan vise vei for 
selskapet og bidra med en tydelig strategi, samtidig som han gjør en enestående 
jobb i gjennomføringsfasen. 
 
«En ting som fascinerer meg med Addovation, er ambisjonsnivået og profesjonaliteten 
som preger hele selskapet. Jeg føler at jeg kan oppmuntre dem til å leve opp til 
selskapets verdier og den strategiske grunnvisjonen. Det vil være viktig for dem med 
stabil og gradvis vekst, slik at de kan tilby kundene løsninger og tjenester av høy 
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kvalitet, samtidig som man fortsetter å være en attraktiv arbeidsgiver. I grunnen er det 
ganske enkelt: Medarbeidere som trives, blir værende i selskapet og utvikler seg, lærer 
nye ting og leverer glimrende service!» 

 
Per Inge Sævareid, grunnlegger og COO i Addovation, vil samarbeide tett med de nye 
styremedlemmene.  
 
«Jeg ser frem til å ønske både Frode og Glenn velkommen til styret. Dette er en viktig 
del av vår vekstreise. For å følge opp Frodes utsagn om fornøyde ansatte og kunder, så 
er dette helt i tråd med våre verdier om samarbeid, innovasjon og lidenskap! Ingen tvil 
om at de passer inn hos oss», sier Per Inge Sævareid, COO i Addovation. 
 
Om Addovation 
Addovation er et nordisk IT-selskap som leverer bedriftsløsninger. Når man velger 
Addovation som ERP-partner, har man som kunde tilgang til rådgivere, eksperter og 
utviklere som kan bistå på alle deler av systemet. Selskapet samarbeider med over 
250 kunder over hele verden, og deres kundeforhold er basert på gjensidig tillit, 
respekt og åpenhet. 
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