
ANNA ARNETZ 

Riddarvägen 80 
184 51 Österskär 

Telefon: 076-811 01 70 
E-mail: anna@annaarnetz.se

CURRICULUM VITAE 

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR/KONSULTUPPDRAG 

Aug 2017 -  Vectura Fastigheter. Konsult med egen firma. Avlastning av Vecturas ekonomichef  under 
 en period då hon även var tf  fastighetschef.  

  Vectura är ett fastighetsbolag som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar 
 på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Några av de största kunderna är 
 Aleris, Grand Hôtel och Investor AB. Vectura hade 2016 ett fastighetsinnehav om 2 MDR SEK och en  
 nettoomsättning om 184 MKR. Bolagsstrukturen omfattar ett fyrtiotal bolag. 

▪ Månadsbokslut 
▪ Intern rapportering  
▪ Hållbarhetsrapportering 
▪ UN Global Compact-rapportering 
▪ Budgetarbete 
▪ Likviditetsplanering 
▪ Ad hoc-uppgifter 

Sept 2016 - Tobin Properties. Konsult med egen firma. Avlastning av ekonomiavdelningen under 
Jun 2017  en period av nyrekryteringar och stor tillväxt i bolaget.  

  Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov skapa funktionella och väldesignade 
 bostäder. Företagets projektportfölj omfattade 2016 omkring 2 200 bostäder med 139 500 kvm 
 bostadsarea och ett färdigutvecklat värde om cirka 10 900 MSEK. Bolagsstrukturen omfattar ett s
 extiotal bolag.  

▪ Löpande bokföring 
▪ Kvartals- och årsbokslut 
▪ Årsredovisningar och deklarationer 
▪ Avstämningar 
▪ Interna mellanhavande och ränteberäkningar 
▪ Förbättringar och strömlinjeformning av redovisningen 

   
   
Jan 2013- Hoist Finance AB. Konsult med egen firma. Avlastning av den svenska ekonomichefen.  
Jan 2014 Redovisningsansvarig för Hoist Kredit AB.  
   
  Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker. Företaget erbjuder ett 
 brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna 
 konsumentfordringar utan säkerhet, med kontor i nio länder runt om Europa. 

▪ Löpande bokföring både i Hoist Finance och Hoist Spar 
▪ Månads- och årsbokslut 
▪ Avstämningar, uppföljning och analys 

  
Dec 2011- Dina Försäkringar AB. Konsult med egen firma. Avlastning av redovisningsexpert i       
Juni 2012 samband med implementering av nytt ekonomisystem.  
  
  Dina Försäkringar består av ett 30-tal lokala försäkringsbolag med kontor på nära hundra 
 platser över hela landet, som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. 
 Koncernens premieintäkt för egen räkning var 473 mkr 2011.  
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▪ Löpande bokföring, både i Dina AB (försäkringsbolag) och i bolag med skogs- 
respektive fastighetsförvaltningsverksamhet 

▪ Årsbokslut och årsredovisningar 
▪ Rapportering till Finansinspektionen 

Feb - Elverket Vallentuna. Konsult med egen firma. Avlastning av redovisningsansvarig i       
Sept 2011  samband med implementering av nytt ekonomisystem.  

Elverket Vallentuna består av Elverket Vallentuna AB är lokal nätägare i Vallentuna kommun och 
Elverket Vallentuna El AB som säljer el till kunder över hela Sverige. Koncernen omsatte 468 mkr 
2010 och har drygt 42 000 kunder samt 33 anställda.  

  
▪ Bokslutskommuniké samt delårsrapporter 
▪ Årsredovisning för Elverket Vallentuna AB (publ) inkl koncernredovisning samt 

årsredovisning för Elverket Vallentuna El AB 
▪ Underlag inför förhandsreglering av elnätstariffer 
▪ Årsrapport till Energimarknadsinspektionen 
▪ Rapport Bra Miljöval till Naturskyddsföreningen 
▪ Löpande bokföring och månadsbokslut 
▪ Implementation av likviditetsprognosverktyget Trezone 

Aug 2008 -  If  Skadeförsäkring, Redovisningsansvarig affärsområde Privat samt If  Livförsäkring AB, 
Juli 2011 Bergshamra. (Tjänstledig under perioden februari-juli 2011). 
  

If  är Nordens ledande försäkringsbolag med ca 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. 
Bruttopremieinkomsten var 38 miljarder kronor 2007. Koncernen har cirka 6 400 anställda. 
Affärsområde Privat Sverige hade 2007 en bruttopremieinkomst på ca 8 miljarder kronor.  

 Affärsområde Privat: 
▪ Övergripande redovisningsansvar 
▪ Månads- och kvartalsbokslut 
▪ Kontakt med affärsområdet samt revisorer 
▪ Utredningar och avstämningar 

If  Livförsäkring AB: 
▪ Övergipande redovisningsansvar 
▪ Månads- och kvartalsbokslut 
▪ Kontakt med affärsområdet samt revisorer 
▪ Årsredovisning 

Sep 2005 - If  Skadeförsäkring, Koncerncontroller, Bergshamra. 
Aug 2008 
 Corporate control rapporterar till CFO och ansvarar för uppföljning av koncernens affärsområden och 

sammanställning av koncernens resultat.  
  
 Mars – augusti 2008 

▪ Uppföljning och analys av affärsområde Privat 

 September 2005 – februari 2008: 
▪ Uppföljning och analys av koncernens stabsfunktioner och -kostnader 
▪ Uppföljning och analys av konkurrenters resultat och marknadsstatistik 
▪ Medverkan vid implementering av nytt rapporterings- och planeringssystem i If  

med totalt 1 200 användare 
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Nov 2004 - Erik Penser Fondkommission AB, Projektledare Corporate Finance, Stockholm. 
Aug 2005 

Erik Penser Fondkommission AB är en fondkommissionär med verksamhet inom Private Banking och 
Investment Banking.  

Arbetsuppgifter liknande tidigare arbetsuppgifter (1999-2003) på Erik Penser 
Fondkommission, men med projektledaransvar. Ansvarig för de bolag Erik Penser 
Fondkommission agerade sponsor åt på Nya Marknaden och deras informationsgivning 
och marknadskommunikation.  

Maj 2003 - Nordic Wireless AB, Ekonomiansvarig, Stockholm.  
Okt 2004 
 Nordic Wireless är ett riskkapitalbolag som investerar i bolag med verksamhet inom trådlös 

kommunikation och internet.  

 Ansvarig för ekonomifunktionen; löpande redovisning, avstämningar, budgetering, bokslut 
och årsredovisningar. Värderingar och andra frågor rörande portföljbolag. Även 
ekonomiansvarig för Nordic Wireless Management AB, Fountainhead Group AB,  

 Fountainhead AB, Campusuniverse AB, Carl Magnus Nilsson AB, Carl Ph Nilsson AB, 
med samma arbetsuppgifter som i Nordic Wireless.  

Aug - Nov Wayfinder Systems AB, Tillförordnad Ekonomichef, Lund. 
2003 
 Wayfinder utvecklar och säljer mjukvara för navigering i mobiltelefon, i vissa fall tillsammans med en 

GPS-mottagare. Bolaget gick under hösten 2003 från att vara ett rent utvecklingsbolag till ett företag med 
försäljning i i stort sett alla västeuropeiska länder. Wayfinder ägs till 11 % av Nordic Wireless AB.  

Arbetet bestod förutom av övergripande redovisningsansvar av att sätta upp rutiner för 
säljorganisationen i Europa, organisera lagerhållning (i Danmark) och fungerande logistik, 
kontakter med generalagenten för GPS-mottagare i Frankrike och producenten i Taiwan, 
ansvar för kreditbedömning av kunder, avtal och försäkringar. Arbetsledare för fyra 
personer. Var medlem av ledningsgruppen och jobbade nära bolagets styrelse. Arbetet 
skedde parallellt med ordinarie anställning på Nordic Wireless. 

Nov 1999 -   Erik Penser Fondkommission AB, Corporate Finance, Stockholm.  
Maj 2003 

Operativt ansvar för att driva projekt, mycket kundkontakter. Upplägg och koordinering av 
projekt, analyser och värderingar, prospektframtagning, kontakt med jurister och revisorer, 
reklambyråer, tryckerier, distributörer, förberedande av och medverkan vid 
företagspresentationer samt införsäljning av uppdrag. Visst projektledningsansvar. Arbetet 
skedde i nära samarbete med kundföretagens styrelser och ledningsgrupper. Projekten 
inkluderade företagsförvärv, spridningsemissioner, börsnoteringar, företrädesemissioner, 
nyemissioner och incitamentsprogram.  

Jun-okt 1999 Hagströmer & Qviberg Fondkommission, Ekonomiavdelningen, Stockholm. Arbetet 
omfattade bokföring, fakturahantering och kontoavstämningar. 

1997-1998 Stockholms Personaluthyrning (numera Arena Personal), Stockholm. Sommarjobb. Uthyrd 
som ekonomiassistent till bland annat LL-stiftelsen/Centrum för lättläst. LL-stiftelsens 
ekonomiavdelning bestod av endast en person, varför arbetsuppgifter av alla slag ingick i 
jobbet.  
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1993-1999    Cambridge Technology Partners AB, Ekonomiavdelningen, Stockholm. Sommarjobb och 
extraarbete parallellt med studier. Bokföring, utredningar inom leverantörs- och 
kundreskontra, reseräkningar och inventarier.  

EGEN VERKSAMHET 

Aug 2015 -  Yinyogalärare, coach 

Aug-Dec  Flinka siffror: redovisningsbyrå för småföretagare 
2012 

UTBILDNING 

2015-2016 Yinyogalärarutbildning, Sverige och Thailand.  

2013 Coachutbildning Sverige. ACC-diplomerad coach 

1994-1999   Civilekonomutbildning, Handelshögskolan i Stockholm. Inriktning mot Redovisning och 
finansiering samt Finansiell ekonomi. 

1991-1994 Ekonomisk linje, Röllingby gymnasium, Åkersberga.  
  

SPRÅK 

Svenska Modersmål 
Engelska  Flytande  

DATORVANA 

Van användare av Microsoft Office och ett flertal olika ekonomisystem samt rapporterings- och 
planeringssystem.   

ÖVRIGT 

Jag är född 1976. Jag bor med mina två barn, födda 2007 och 2009, varannan vecka. 

BETYG & REFERENSER  

Betyg och referenser lämnas på begäran.


