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Styrelsen förstärks inför 
spännande utmaningar framöver 
  
Addovation, den långsiktiga ERP-partnern, förstärker nu sin styrelse genom att utse 
två, icke verkställande, externa resurser för att guida företaget genom spännande 
utmaningar framöver.  
  
Med företagets uppdrag i fokus 
Sedan företaget grundades 2008 har Addovation vuxit avsevärt. Omsättningen för 
2021 översteg NOK 170 miljoner och man har nu 160 anställda i Norge, Sverige, 
Finland och Sri Lanka. För att hjälpa företaget i rätt riktning har den professionella 
styrelseledamoten Frode Haugli utsetts till styrelseordförande. Frode har en bred 
bakgrund som innefattar flera ledande roller inom nordisk IT-verksamhet. Frode har 
stor erfarenhet av styrelseledning och är i dag engagerade i flera företag inom olika 
branscher. 
 
Vidare har Glenn Veiby, vd för Raise Group, utsetts att ersätta Kenneth Smith som ny 
styrelseledamot. Med sin enorma förmåga att kombinera konceptuellt och 
strukturerat tänkande med praktiska affärsfrågor kommer Glenn att vara högst 
värdefull för företaget.  
 
”Vi är övertygade om att Frode och Glenn kommer att bli stora tillgångar för vårt företag 
och dess utveckling. Deras erfarenhet och affärsinsikt kommer att styra oss i rätt 
strategisk riktning och säkerställa att vi förblir en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
största möjliga värde för våra kunder,” säger Addovations vd Joakim Hugosson. 
 

Vi arbetar tillsammans för utmärkt kundvärde 

Frode har en bred bakgrund som innefattar flera ledande roller i affärsvärlden. Enligt 
honom själv är han ingen visionär – däremot tror han starkt på att sätta en riktning 
för företaget, stötta den med en tydlig strategi och prestera på högsta nivå i 
genomförandefasen. 
 
”En sak som fascinerar mig när det gäller Addovation är ambitionen och den 
professionella nivån i hela organisationen. Jag känner att jag kan uppmuntra dem att 
förbli trogna sin strategiska kärna och värdegrund. Det kommer vara viktigt för dem att 
växa stadigt, se till att de erbjuder högkvalitativa lösningar och tjänster till sina kunder 
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och förbli en attraktiv arbetsgivare. Det är ganska enkelt egentligen – nöjda 
medarbetare stannar kvar i organisationen, lär sig, utvecklas och levererar fantastiska 
tjänster!.” 
 
Per Inge Sævareid, grundare och operativ chef på Addovation, kommer att ha ett nära 
samarbete med de nya styrelseledamöterna.  
 

”Det gläder mig att kunna välkomna både Frode och Glenn till styrelsen. Det här är ett 
viktigt steg på våra tillväxtresa. För att följa upp Frodes uttalande om nöjda 
medarbetare och kunder så är detta helt i linje med företagets värden om att arbeta 
tillsammans, vara innovativa och brinna för det vi gör! Det här är utan tvekan en 
utmärkt matchning”, säger Per Inge Sævareid, operativ chef på Addovation. 
 
Om Addovation 

Addovation är ett nordiskt IT-tjänstebolag som levererar företagslösningar. När våra 
kunder väljer Addovation som sin ERP-partner får de tillgång till rådgivare, experter 
och utvecklare som kan hjälpa dem med alla delar av deras affärssystem. Bolaget 
arbetar med fler än 250 kunder världen över och bygger sina kundrelationer på 
ömsesidig tillit, respekt och öppenhet. 
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