
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation av föreslagna styrelseledamöter 

Anders Jemail och Magnus Lindvall 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anders Jemail 

Namn: Anders (Tjernlund) Jemail 

Född: 1975-02-03 

Utbildning: Jur. kand. 2001 (+ Företagsekonomi A + B) 

Yrke: Advokat / Partner på Advokatfirman Delphi 

Bakgrund 

Sedan juristexamen 2001 har Anders varit verksam vid Advokatfirman Delphi och är specialiserad på 

rådgivning till bolag inom områdena M&A, bolagsrätt och kapitalanskaffning, inklusive inom ramen 

för en listad miljö. Stort fokus på gränsöverskridande transaktioner inom flera affärsområden och 

särskilt inom tekniksektorn där han även agerar rådgivare i utvecklings- och kommersialiseringsfasen. 

Den långa erfarenheten av transaktioner har även givet stor insikt i såväl den affärsmässiga sidan 

som de utmaningar bolag ställs inför, samt ett brett internationellt kontaktnät inom 

advokatbranschen. Under åren 2012-2019 var Anders även s.k. Managing Partner (motsvarande VD) 

för Delphis Malmökontor. 

Till följd av ett förflutet som elitfotbollsspelare har Anders sedan ca 20 år tillbaka varit 

styrelseledamot/ordförande i Svenska Fotbollsspelare SFS (Spelarföreningen) – en 

arbetstagarorganisation för elitfotbollsspelare i Sverige – med ansvar för juridiska frågor, samt 

representant i den internationella paraplyorganisationen FIFPro (World Players Union).  

Aktuella uppdrag 

 Styrelseledamot i Advokatfirman Delphi AB / Advokatfirman Delphi Holding AB / 

Advokatfirman Delphi i Malmö AB 

 Styrelseledamot i Ideella föreningen Svenska Fotbollsspelare SFS / SFS Support AB 

 Styrelsesuppleant i Apidio AB / Riada AB / Mindville AB / Mindville Holding AB 

 Delgivningsbar person i Viljandi VAU AB 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Magnus Lindvall 

Namn: Magnus Lindvall 

Född: 1970-05-06 

Utbildning: Polymeringenjör (Högskolan i Kristianstad) 

Yrke: VD, Microbas Precision AB  

Bakgrund 

Magnus Lindvall har en bred industriell erfarenhet från ledande positioner i SME’s och noterade 

bolag. Magnus har under mer än 15 år arbetat med affärsutveckling, entreprenörskap och ledarskap i 

en internationell miljö, och har bland annat varit stationerad i Asien och Kina under 6 år som 

försäljningschef (Nolato, 2003-2007) och landschef (Cleanergy, nuvarande Azelio, 2011-2013). Han 

har också varit VD för maskintillverkaren Automationspartner AB med en global kundbas inom 

medicinteknikbranschen. Magnus är för närvarande VD i det egna bolaget Microbas Precision AB som 

bland annat tillverkar högprecisionskomponenter till världsledande kunder inom bildskärmsindustri 

och fotonik. 

Aktuella uppdrag 

 Styrelseledamot, VD i Microbas Precision AB 

 Styrelseordförande i LakeWall Holding AB 

 Styrelseordförande I LakeWall Industrial Properties AB 


