
Nikita AB arbetar med ledande samt seniora 
roller inom IT- och verksamhetsutveckling. 
Nikita omsätter idag ca 70 miljoner kronor och 
förser idag många av de största bolagen i 
Sverige med konsulter. Pia Ganeva är 
grundare, ägare och VD för Nikita AB. Pia 
startade Nikita år 2008 vid 27 års ålder. Extern 
styrelseordförande är Eleonore Hammare med 
erfarenhet som VD och CIO i andra bolag. 

Utveckla ditt företag genom styrelsearbete 
Seminarium och speedmeeting 

 
Funderar du på att tillsätta din första styrelse eller är du kanske helt enkelt bara intresserad av hur 
styrelsearbete fungerar? Vi har glädjen att bjuda in dig på två spännande events, först den 15 
oktober där du får nya insikter i hur professionellt styrelsearbete kan bidra till tillväxt i ditt företag. 
Därefter till nästa del den 18 november där du får du träffa potentiella styrelsekandidater i en 
speedmeetingsituation. 
 
Även om du inte står i omedelbart begrepp att göra förändringar eller tillsättningar i en ny eller 
gammal styrelse kan du ha nytta av de tankar och kontakter denna första träff kan förmedla. Det 
kanske börjar med ett ”Advisory Board” eller bara en panel med kloka personer som synar din 
affärsverksamhet och ger dig kreativa idéer. 
 
Vi har tillsammans stor erfarenhet av att utbilda och arbeta med styrelsefrågor. Den erfarenheten 
delar vi med oss av under kvällen. Du får också möta Pia Ganeva VD, grundare och ägare 
av Nikita AB och Eleonore Hammare som är extern styrelseordförande i Nikita AB. Efteråt äter vi 
en bit mat och diskuterar tillsammans med andra ägare vad du ska tänka på när du ska ta in 
extern kompetens i din styrelse. 

 
Välkommen den 15 oktober 2015 klockan 17.30 – 19.30 

Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm 
 

 

 
   
Pia Ganeva      Eleonore Hammare 

 
Anmälan skickas till filippa@womeninprogress.se senast den 12 oktober. Eventet är 
kostnadsfritt (no-show debiteras med 200 kronor).  

 

 Margareta Neld,  
VD 

Anna Fernqvist Svensson, 
Advokat och partner 

Mikael Jennel,  Auktoriserad 
revisor/VD 

  
 

 


