Pressmeddelande för Cellpoint Connect AB (publ)
Nominerar ny styrelse som skall komplettera Magnus Hedman i Mobicard
Media Group AB "MMG" (publ).
Vid den extra bolagsstämma som kommer att hållas i MMG den 29 augusti 2013 kommer följande
styrelse att föreslås:
• Antony Norman, styrelseordförande
• Andrew Guthrie
• Carl Thalén
Antony Norman är en av aktieägarna i Cellpoint Connect AB (publ). Framgångsrik riskkapitalist och
marknadsinriktad IT expert med mångårig erfarenhet av IT branschen, publika bolag och
entreprenörsdrivna företag.
Andrew Guthrie, styrelseordförande i Cellpoint Connect AB (publ). Andrew har en bakgrund som
affärsutvecklare och finansman i ett flertal olika länder världen över vilket skapat ovärderliga
internationella nätverk inom affärsvärlden. Andrew driver sedan 2008 en egen konsultverksamhet i
Zürich genom bolaget Guthrie & Hall Associates som bland annat tillhandahåller private banking och
liknande tjänster till förmögna privatpersoner.
Carl Thalén är Managing Partner i K-Street Advisors. Carl arbetar främst med kriskommunikation,
operativ PR och medierådgivning med särskild kunskap inom IT- och läkemedel. Carl har tidigare
arbetat som projektledare på Coast Communication AB. Han har också arbetat som konsult på BursonMarsteller och som redaktör för tidskriften Fastighetsaktien. Carl är utbildad tekniker, med examen i
filosofi, logik och argumentationsteknik från University of Swinburne, Australien. Carls gedigna
nätverk och marknadsförståelse kommer att utgöra en värdefull resurs i uppbyggnaden av Trig.
Som Cellpoint Connect AB (publ) meddelat i ett pressmeddelande kommer Magnus Hedman att
utnämnas till VD för MMG som nu kommer att fokusera sin verksamhet mot utveckling och
exploatering av Trig. Magnus talanger och erfarenheter från idrottsvärlden i form av ledarskap,
nätverk, team building och måluppfyllelse kommer att vara en av de viktigaste hörnstenarna i den
fortsatta framgångsrika utvecklingen av Trig.

Pressrelease for Cellpoint Connect AB (publ)
Nominating the new board that will complement Magnus Hedman in Mobicard
Media Group Ltd "MMG" (publ).
At the extra General Meeting to be held in MMG August 29, 2013, the following Directors will be
proposed:
• Antony Norman, chairman
• Andrew Guthrie
• Carl Thalén
Antony Norman is one of the shareholder owners of Cellpoint Connect AB. Successful venture
capitalist and market-oriented IT professional with many years of experience in the IT industry, public
companies and entrepreneurial companies.

Andrew Guthrie, chairman of Cellpoint Connect AB. Andrew has a background as a business
developer and financier in various countries around the world which has created invaluable
international networking in the business world. Since 2008 Andrew operates his own consultancy in
Zurich by the Company Guthrie & Hall Associates include providing private banking and similar
services to wealthy individuals.
Carl Thalén is Managing Partner of K Street Advisors. Carl works primarily with crisis
communications, operational public relations and media consultancy with expertise in IT and
pharmaceuticals. Carl has worked as a project manager at Coast Communications AB. He has also
worked as a consultant at Burson-Marsteller, and as editor of Property Shares. Carl trained technicians,
with a degree in philosophy, logic and reasoning technology from the University of Swinburne,
Australia. Carl's extensive network and market understanding will be a valuable resource in the
construction of Trig.
As Cellpoint Connect AB announced in a press release, Magnus Hedman is to be appointed CEO of
MMG, which will now focus its activities on the development and exploitation of Trig. Magnus talents
and experience from the world of sport in terms of leadership, networking, team building and goal
achievement will be one of the main cornerstones of the continued successful development of Trig.
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Om Cellpoint
Cellpoint Connect AB erbjuder tjänster inom varumärkesutveckling, försäljning,
fastighetsutveckling och förvaltning samt försäljning av internetbaserade tjänster. Cellpoint
Connect är listat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT.
Mer information finns på: www.cellpoint.com

