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Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning inom Swedish Stirling 
 
Swedish Stirling är ett svenskt publikt aktiebolag.  
Innan noteringen på Nasdaq First North Premier 
Growth Market baserades bolagsstyrningen i Bolaget 
på svensk lag, Bolagets bolagsordning, NGM Nordic 
SMEs regelverk samt andra tillämpliga regler och 
rekommendationer. Sedan Bolaget noterats på Nasdaq 
First North Premier Growth Market följer även Bolaget 
Nasdaq First North’s Rule Book for Issuers och Svensk 
kod för bolagsstyrning (Koden).

Bolagsstyrningsrapporten avser verksamhetsåret 2020 
och har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av de 
formella årsredovisningshandlingarna. Bolagets 
revisor tar del av bolagsstyrningsrapporten och uttalar 
sig om att bolagsstyrningsrapport upprättats och 
att dess lagstadgade information är i enlighet med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Avvikelser från Koden 
 
Swedish Stirling valde att göra följande avvikelse  
från koden under räkenskapsåret 2020:

Kodregel 7.6 att inte ha halvårs- eller niomånaders-
rapport som är översiktligt granskad av bolagets 
revisorer. Bolaget anser att det inte är av vikt ännu 
med hänsyn till verksamhetens storlek och omfattning, 
men avser att göra det när så Bolagets styrelse anser 
nödvändigt. 

Aktieägare 
 
Aktieägarnas inflytande utövas främst genom att rösta 
på bolagsstämma och utse ledamöter till Bolagets 
valberedning. Alla aktieägare har också rätt att, 
till valberedningen, föreslå nya styrelseledamöter. 
Detta skall dock ske i god tid innan stämman så 
att valberedningen får möjlighet att göra relevanta 
utvärderingar av de föreslagna kandidaterna.  
De största enskilda aktieägarna är Sven Sahle genom 
bolag och AC Cleantech Growth Fund I Holding AB.  
För ytterligare information om aktien och ägarna 
hänvisas till Swedish Stirlings årsredovisning, sid 40. 
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Bolagsstämma 
 
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det  
högsta beslutande organet i ett svenskt aktiebolag 
och aktieägarna utövar sin rösträtt på dessa stämmor. 
Årsstämman för Swedish Stirling hålls varje år före 
juni månads utgång. Utöver årsstämman kan extra 
bolagsstämma hållas vid behov. Swedish Stirlings 
bolagsstämma hålls i Göteborg, där Bolaget har sitt 
säte, eller i Stockholm.

På bolagsstämman beslutar Swedish Stirlings  
aktieägare om olika frågor, däribland fastställande av 
resultaträkningar och balansräkningar, disposition av 
Bolagets resultat, frågan om ansvarsfrihet för styrelse 
och verkställande direktör, val av styrelseledamöter 
(däribland styrelseordförande) och revisor, ersättning 
till styrelseledamöter och revisor samt riktlinjer för 
ersättning till verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare. Swedish Stirlings aktieägare 
beslutar även om andra frågor av betydelse för Bolaget 
på bolagsstämman, som exempelvis om eventuella 
ändringar av bolagsordningen. 
 
Varje aktie i Swedish Stirling berättigar till en röst på 
bolagsstämman. Det finns inga begränsningar för hur 
många röster varje aktieägare får avge på stämman.

Årsstämma 2020 
Swedish Stirlings årsstämma 2020 hölls den 24 april 
i Göteborg. På stämman fattades bland annat beslut 
om omval av styrelseledamöter Sven Sahle, Andreas 
Ahlström, Gunilla Spongh, Erik Wigertz och David 
Zaudy samt nyval av Carina Andersson. Sven Sahle 
omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare beslutades 
att styrelsearvode utgår med 200 000 kronor vardera 
till styrelseledamöterna Carina Andersson och 
Gunilla Spongh. Till ordföranden i revisionsutskottet 
beslutades ersättning att utgå med 100 000 kronor. 
Till Bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade 
revisorn Johan Malmqvist är huvudansvarig revisor. 
Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt 
godkänd räkning. Vidare beslutade stämman, i enlighet 
med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och 
att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning och 
om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 
nyemission av aktier inom ramarna för bolagsordningen. 

Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med 
bestämmelse om apport, kvittning eller kontant 
betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska 
medföra en maximal ökning av aktiekapitalet med  
30 procent.

Extra bolagsstämmor 2020 
Swedish Stirling höll två extra bolagsstämmor 2020,  
dels den 8 april 2020, dels den 22 december 2020.

Extra bolagsstämman den 8 april 2020 hölls i Göteborg. 
På stämman fattades beslut att godkänna styrelsens 
beslut om emission av konvertibler om 100 000 000 
SEK. Vidare beslutades att ändra gränserna för antalet 
styrelseledamöter genom att ändra bolagsordningen 
samt, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval 
av David Zaudy såsom ordinarie styrelseledamot.

Extra bolagsstämman den 22 december 2020 hölls 
som en obligatorisk poströstningsstämma utan fysisk 
närvaro. På stämman fattades beslut, i enlighet med 
styrelsens förslag, och i enlighet med offentliggjord 
överenskommelse med innehavare av konvertibler 
2019/2021:2 (KV3), om att ändra konverteringskursen 
för 2019/2021:2 (KV3) från 10 kronor per aktie till  
9 kronor per aktie.

Årsstämma 2021 
Swedish Stirlings årsstämma 2021 kommer att hållas 
den 23 april 2021. Protokollet från årsstämman kommer 
att finns tillgängligt på www.swedishstirling.com. 

Beaktande rådande omständigheter har styrelsen 
beslutat att stämman ska hållas enbart genom 
förhandsröstning (poströstning) med stöd av  
tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska 
genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare,  
ombud eller utomstående och att aktieägares utövande 
av rösträtt på stämman endast kan ske genom att 
aktieägare förhandsröstar. Offentliggörande av kallelsen 
genom pressmeddelande avses ske omkring den 22 
mars 2021.
 

Valberedning

Enligt Koden ska bolag ha en valberedning med 
uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om val 
av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande 
och revisor, ersättning till varje styrelseledamot samt 

47Årsredovisning 2020  |  BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Swedish Stirling AB



ersättning för utskottsarbete, ersättning till revisor och, 
i den mån det anses nödvändigt, förslag till ändringar 
av instruktion till valberedningen. Vid årsstämman 2018 
antogs instruktioner till valberedningen att gälla tills 
vidare, som bland annat innefattade att valberedningen 
ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt 
största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen  
i augusti varje år.

Per dagen för bolagsstyrningsrapporten består 
valberedningen av ordföranden Stanislav Kotov,  
utsedd av East Guardian SPC, Sebastian Burmeister, 
utsedd av AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, 
och Sven Sahle, utsedd av Dagny OÜ.

Valberedningens arbete inför årsstämman 
Valberedningen har inför årstämman 2021 haft ett 
protokollfört möte, vid sidan om ett antal mail- och 
telefonkontakter.

I utvärderingen av den befintliga styrelsens arbete, 
kompetens, erfarenhet och sammansättning har 
följande information legat till grund: 

• styrelseordförandens redogörelse för styrelsens 
arbete. 

• enkät med svar från samtliga styrelseledamöter.

• redogörelser för Bolagets verksamhet, mål och 
strategi. 

Revisor

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers  
AB (PwC), med adress Skånegatan 1, 405 32 
Göteborg, är sedan årsstämman den 24 april 
2020 Swedish Stirlings revisorer. Johan Malmqvist, 
auktoriserad revisor, är huvudansvarig revisor och 
medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i 
Sverige.

Revisorn har reviderat årsredovisningen och 
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020-01-01 
till 2020-12-31. Revisorn har dessutom uttalat sig 
om att denna bolagsstyrningsrapport har upprättats 
samt om att upplysningar häri är förenliga med års- 
och koncernredovisningen. Revisorns granskning 

rapporteras främst genom revisionsberättelsen 
men även genom särskilda yttranden om 
bolagsstyrningsrapporten. Dessa framläggs för 
årsstämman. Revisorn har därtill lämnat mer detaljerade 
redogörelser för både revisionens planering samt 
de iakttagelser som gjorts till revisionsutskottet och 
styrelsen. I de delar som avser granskningen av 
företagsledningens förvaltning har rapporteringen skett 
till styrelsen utan att företagsledningen varit närvarande. 
De arvoden som Bolagets revisorer fakturerat de 
två senaste räkenskapsåren redovisas i not 6 i 
årsredovisningen 2020.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Swedish 
Stirlings organisation och förvaltning. Styrelsens 
uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Bolagets 
bolagsordning och Koden. Därutöver regleras 
styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd 
arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat 
arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens 
ledamöter, styrelsens ordförande och VD samt 
innehåller rutiner för finansiell rapportering för VD. 
Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens 
utskott.

Styrelsens sammansättning och oberoende 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av 
lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter. Swedish 
Stirlings styrelse har sedan årsstämman den 24 april 
2020 bestått av sex ledamöter utan suppleanter; 
styrelseordförande Sven Sahle, Andreas Ahlström,  
Erik Wigertz, Gunilla Spongh, Carina Andersson och 
David Zaudy.  
 
Information om styrelseledamöterna med uppgift om 
födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, pågående 
uppdrag samt aktieinnehav återfinns på sidorna 52-53. 

Styrelsens ordförande 
Styrelsens ordförande föreslås av valberedningen och 
väljs av årsstämman. Utöver styrelseledamöternas 
ordinarie ansvar skall ordföranden leda styrelsens 
arbete, kalla till styrelsemöten, sätta samman agendor 
och tillse att adekvat uppföljning sker och att styrelsens 
arbete genomförs på ett så välorganiserat och effektivt 
sätt som möjligt. 
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Styrelsens ordförande håller sig även löpande 
informerad om Bolagets verksamhet genom fortlöpande 
kontakter med VD och övrig företagsledning, även vid 
sidan av styrelsemöten och utskottsarbete. Ordföranden 
skall dessutom tillse att såväl befintliga som nytillkomna 
styrelseledamöter får tillräcklig information för att kunna 
sätta sig in i Bolagets verksamhet och att de har 
förutsättningar att fortlöpande uppdatera och fördjupa 
sina kunskaper i frågor som rör Bolaget och dess 
verksamhet.

Styrelsens arbete 
Styrelsen sammanträder dels vid under året fastlagda 
datum, dels då det bedöms nödvändigt beroende på 
informationsgivning eller då särskilda beslut ska fattas.  
På styrelsemöten deltar utöver styrelseledamöterna 
Bolagets VD samt CFO som föredragande i frågor som 
faller under deras ansvarsområde.

Viktiga händelser under 2020 
Under 2020 höll styrelsen 22 möten relativt jämnt 
utspritt över året. Bakgrunden till antalet styrelsemöten 
under 2020 var ärenden rörande bland annat åtgärder 
med anledning av coronapandemin, beslut med 
anledning av listbytet till Nasdaq First North Premier 
Growth Market samt genomförda kapitalanskaffningar 
och överenskommelser med konvertibelinnehavare om 
konvertering. Förutom styrelsemöten genomför Swedish 
Stirlings styrelse årligen strategimöten. I juni 2020 hade 
styrelsen en strategikonferens, där en strategiplan för 
åren 2020 till 2028 presenterades av Bolagets VD och 
CFO och beslutades om av styrelsen.

Styrelseutskott

Bolaget har ett revisionsutskott och ett 
ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av 
beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i 
särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.

Revisionsutskottet 
Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete med att 
kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering och har 
fortlöpande kontakt med Bolagets revisor avseende 
revisionens omfattning och inriktning samt synen 
på Bolagets risker. Vidare följer revisionsutskottet 
upp vilka andra tjänster än revision som revisorerna 
utför, utvärderar revisionsinsatsen och informerar 
valberedningen om utvärderingen samt biträder vid 

framtagande av förslag till revisor och arvodering av 
revisionsinsatsen. Vid revisionsutskottets sammanträden 
deltar representanter för koncernledningen som 
föredragande i relevanta frågor. Revisionsutskottet 
består av Gunilla Spongh (ordförande), Andreas 
Ahlström och Sven Sahle. Revisionsutskottet har 
haft sex sammanträden under 2020. Bolagets CFO 
medverkar som sekreterare på samtliga möten. 
Huvudansvarig revisor deltog i relevanta delar under tre 
av dessa sammanträden. Revisionsutskottet rapporterar 
löpande till styrelsen.

Ersättningsutskottet 
Ersättningsutskottet utarbetar riktlinjer och ramverk 
för Bolagets chefer avseende lön och övriga 
anställningsvillkor samt lämnar förslag till styrelsen 
avseende verkställande direktörens lön och övriga 
villkor, i enlighet med den av bolagsstämman årligen 
fastställda ersättningspolicyn. Vidare beslutar 
ersättningsutskottet om lön och övriga villkor till övriga 
ledande befattningshavare, efter förslag från VD. 
Ersättningsutskottet har haft ett sammanträde under 
2020. Ersättningsutskottet rapporterar löpande till 
styrelsen och består sedan årsstämman 2020 av Erik 
Wigertz (ordförande) och Sven Sahle. 

Ersättning till styrelsen

Styrelse- och utskottsarvoden beslutas av 
bolagsstämman. Vid Bolagets årsstämma den 24 
april 2020 beslutades att styrelsearvode skall utgå 
med 200 000 SEK vardera till styrelseledamöterna 
Carina Andersson och Gunilla Spongh. Till ordförande 
i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 
100 000 SEK.

Verkställande direktör och bolagsledning

Bolagsledningen består av verkställande direktören 
och fem till sex andra medlemmar. Verkställande 
direktören utses av och får instruktioner från styrelsen. 
Verkställande direktören ansvarar i sin tur för tillsättandet 
av övriga medlemmar i bolagsledningen och är ansvarig 
för den löpande förvaltningen av Bolagets verksamhet 
i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. 
VD har skyldigheter enligt lag, dessutom regleras 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD främst i 
instruktionen för VD som styrelsen fattat beslut om på 
sitt konstituerande styrelsemöte.  
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Sammanfattningsvis innebär instruktionen att VD har 
ansvar för följande punkter:

•  Leda Bolagets dagliga verksamhet

• Vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 
organisationen och kontrollen över Bolagets 
räkenskaper är tillfredsställande och sköts enligt 
gällande lagar och regler

• Besluta om brådskande ärenden som annars skulle 
kräva styrelsens beslut

• Förbereda material och information till styrelsemöten

• Löpande förse styrelsen med den information som 
krävs för att kunna bedöma Bolagets finansiella 
situation

• I allmänhet främja Bolagets intressen

Under 2020 har företagsledningen, utöver VD, bestått 
av Chief Financial Officer (CFO), Chief Technical 
Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), Chief 
Communication Officer (CCO) samt Chief Marketing 
and Sales Officer. För mer information om de ledande 
befattningshavarna i Swedish Stirling, när de tillträdde 
sina befattningar samt födelseår, utbildning, erfarenhet, 
aktieinnehav i bolaget samt pågående  
uppdrag hänvisas till sidorna 54-55.

Ersättning till verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare ska utgå i enlighet med Bolagets 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 
som antas av bolagsstämman. Den totala ersättningen 
varierar i förhållande till den enskilde befattningshavarens 
ansvar och prestationer, och ska bestå av fast 
kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, 
pensionsförmåner och andra förmåner. Räkenskapsåret 
2020 utgick rörlig ersättning till vissa ledande 
befattningshavare baserat på att uppställda resultatmål 
uppnåddes. Rörlig ersättning till övriga ledande 
befattningshavare fastställs av den verkställande 
direktören. 

Mellan Bolaget och verkställande direktören gäller en 
ömsesidig uppsägningstid på tolv månader och för CFO 
gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. 
Inga avtal har träffats mellan Bolaget och verkställande 
direktören eller övriga ledande befattningshavare 
om avgångsvederlag. För mer information kopplat 
till ersättning till verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare, se Not 7 i Swedish Stirlings 
årsredovisning.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras av 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt Svensk 
kod för bolagsstyrning. Styrelsen ska se till att Bolaget 
har god intern kontroll och formaliserade rutiner 
som säkerställer att fastlagda principer för finansiell 
rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det 
finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll 
av Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget 
och dess verksamhet är förknippad med. Rutinerna 
för den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen har utformats i syfte att säkerställa en 
tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern 
rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och 
regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag 
noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

Kontrollmiljö  
En god intern kontroll bygger på en fungerande kontroll- 
miljö. Hos Swedish Stirling utgörs kontrollmiljön bland 
annat av organisationsstruktur, instruktioner, policys, 
riktlinjer, rapportering och definierade ansvarsområden. 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
Styrelsens arbetsfördelning framgår av styrelsens arbets- 
ordning. I styrelsens instruktion till VD samt en 
fastslagen rapporteringsinstruktion har det beslutats 
hur den ekonomiska rapporteringen till styrelsen ska 
utformas. Styrelsen har också delegerat ansvaret för 
att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö till VD även om 
styrelsen fortsatt är ytterst ansvarig. Fastlagda system 
och rutiner har skapats för att förse ledningen med 
nödvändiga rapporter för att löpande kunna bedöma 
risker och tillgodose kraven på korrekt finansiell 
rapportering. Styrelsen har, baserat på bedömd god 
kontrollmiljö samt än så länge begränsade storlek, 
bedömt att det inte finns särskilda omständigheter i 
verksamheten eller andra förhållanden som motiverar  
att en funktion för internrevision inrättas. 
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Riskbedömning  
Swedish Stirlings riskbedömning avseende den 
finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och 
utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar 
den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen i hela koncernen. 

De identifierade väsentligaste riskerna avseende 
den finansiella rapporteringen hanteras genom 
kontrollstrukturer som bygger på avvikelserapportering 
från de fastställda målen eller från fastslagna normer. 

Kontrollaktiviteter  
Utformningen av kontrollaktiviteter inom Swedish Stirling 
bygger på tydliga roller i organisationen som möjliggör en 
effektiv ansvarsfördelning av specifika kontrollaktiviteter 
som bland annat inkluderar behörighetskontroller i  
IT-system, affärssystem och attestrutiner. Den 
kontinuerliga analys som görs i den finansiella 
rapporteringen är mycket viktig för att säkerställa att den 
finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter. 

Information och kommunikation  
Den interna informationen och kommunikationen handlar 
om att tillförsäkra att de av Bolagets medarbetare som 
har möjlighet att påverka den finansiella informationen 
eller hantera identifierade risker är uppdaterade 
avseende ändringar av policys, riktlinjer, lagar eller regler.  
Företagsledningen hanterar, vid behov, dessa frågor på 

ledningsgruppsmöten och övriga anställda informeras 
löpande om sådana ändringar som påverkar deras 
möjlighet till beslut eller som påverkar deras besluts 
effekt på den finansiella rapporteringen. Den externa 
informationen syftar till att hålla marknaden uppdaterad 
om Bolagets verksamhetsutveckling och se till att 
Swedish Stirling lever upp till kraven på korrekt 
informationsgivning till marknaden. Detta styrs också  
av Bolagets fastlagda informationspolicy. 

Uppföljning, utvärdering och rapportering  
Styrelsen får kontinuerligt finansiell rapportering 
från företagsledningen och kan följa den finansiella 
utvecklingen för Bolaget. Den finansiella ställningen, 
kapitalbehov, investeringar och kostnadsmassa 
diskuteras vid varje styrelsemöte. Avstämningar mot 
budget och utfall från tidigare år görs löpande och 
större avvikelser rapporteras också till styrelsen vid 
varje styrelsemöte. Den interna kontrollen utvärderas 
regelbundet och nya rutiner sätts kontinuerligt upp för 
att ytterligare öka den interna kontrollen för Bolagets 
finansiella rapportering och för att hantera de risker 
som identifierats. De externa revisorerna, Bolagets 
ekonomifunktion och revisionsutskottet har löpande 
kontakt under hela räkenskapsåret i syfte att tidigt fånga 
upp eventuella risker och hantera frågeställningar som 
kan påverka den finansiella rapporteringen. Revisorerna 
rapporterar också regelbundet till revisionsutskottet.
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Sven Sahle 
Född 1974. 
 

Styrelsens ordförande sedan 2016 och 
styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i 
Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.
 
Utbildning: Studier i företagsekonomi 
vid Stockholms universitet och Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Director i Dagny OU (EE) och SIA Hank 
Rearden.

Innehav: 28 485 700 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen. Beroende i förhållande 
till Bolagets större aktieägare.

Andreas Ahlström
Född 1976. 
 

Styrelseledamot sedan 2013.  
Ledamot i Revisionsutskottet.
 
Utbildning: M.Sc in Economics from 
Hanken.

Andra pågående uppdrag/befattningar: 
VD för AC Cleantech Management Oy. 
Styrelseledamot i Suominien Oyj and 
Scandinavian Biogas Fuels.

Innehav: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen. Beroende i förhållande  
till Bolagets större aktieägare.

Erik Wigertz
Född 1971. 
 
 
Styrelseledamot sedan 2019.  
Ordförande i Ersättningsutskottet.
 
Utbildning: Civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag/befattningar: 
VD för East Guardian Asset Management 
AG, styrelseledamot i Mara Social Media 
Limited och East Guardian SPC samt 
delägare i OÜ Capital Coordination.

Innehav:  500 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen. Beroende i förhållande  
till Bolagets större aktieägare.

Styrelse
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Gunilla Spongh  
Född 1966. 
 
 
Styrelseledamot sedan 2018.  
Ordförande i Revisionsutskottet.
 
Utbildning: Civilingenjörsexamen från 
Linköpings Tekniska Högskola.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Momentum Group AB, 
AQ Group AB, Byggmax Group AB, Pierce 
Group AB, Lernia AB, Systemair Aktiebolag, 
Consivo Group AB och G Spongh 
Förvaltning AB.

Innehav: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen. Beroende i förhållande  
till Bolagets större aktieägare.

Carina Andersson 
Född 1964.  
 
 
Styrelseledamot sedan 2020.
 
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom 
teknisk materialvetenskap från KTH. 

Andra pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseledamot i Beijer Alma AB, 
Gränges AB, Systemair AB, BE Group AB 
(publ), eiCandersson AB och Detection 
Technology.

Innehav: 6 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen respektive Bolagets  
större aktieägare.

David Zaudy  
Född 1979. 
 
 
Styrelseledamot sedan 2020.
 
Utbildning: CFA (Certified Financial Analyst) 
samt företagsekonomi vid Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseordförande Dulcinea Invest AB samt 
styrelseledamot i Cervantes Capital AB

Innehav: 200 000 aktier, 8 000 000 
konvertibler 2020/2025 (KV4) samt 
312 500 köpoptioner.

Oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen respektive Bolagets  
större aktieägare. 
 

53Årsredovisning 2020  |  STYRELSE Swedish Stirling AB



Gunnar Larsson 
Född 1962. 
 

Verkställande direktör sedan 2009.
 
Utbildning & arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjörsexamen från Chalmers. 
Tidigare divisionschef på Ericsson samt VD 
för Saab Kockums. 

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Estreet AB.

Innehav: 2 000 000 aktier och  
250 teckningsoptioner.

Heléne Öqvist
Född 1962. 
 

Chief Financial Officer och Human 
Resources Manager sedan 2019. 
 
Utbildning & arbetslivserfarenhet: 
Civilekonomexamen International Business 
Economics från Handelshögskolan i 
Göteborg. Över 30 års erfarenhet av 
arbete inom ekonomi, finans, strategi och 
verksamhetsstyrning. Tidigare CFO på  
Volvo Penta of the Americas Inc.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Vice ordförande i Handelshögskolans i 
Göteborg Alumniförening (HHGA).

Innehav: 10 000 aktier.

Ledningsgrupp

Dennis Andersson 
Född 1966. 
 
 
Chief Marketing and Sales Officer  
sedan 2020. 
 
Utbildning & arbetslivserfarenhet: DIHM 
Marketing vid IHM Business School. Mer 
än 25 års erfarenhet av marknadsföring och 
försäljning. Tidigare erfarenhet av ledande 
befattningar i internationella företag såsom 
Ericsson och Ascom.

Andra pågående uppdrag/befattningar: 
–

Innehav: 10 600 aktier. 
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Fredrik Abrahamsson
Född 1979. 
 
 
Chief Operating Officer sedan 2017 och 
verksam i Bolaget sedan 2010. 
 
Utbildning & arbetslivserfarenhet: 
Tidigare kvalitetsansvarig, produktionschef 
och Key Account Manager från en rad olika 
branscher.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Site Manager för verksamheten i Sibbhult 
sedan 2017.

Innehav: 1 741 aktier och  
7 teckningsoptioner.

Sven Ljungberg 
Född 1966. 
 
 
Chief Communication Officer sedan 2018. 
 
Utbildning & arbetslivserfarenhet:  
Fil stud. vid Uppsala universitet. Arbetat 
med kommunikation i olika roller i närmare 
30 år. Tidigare kommunikations- och 
varumärkeschef på Skandia.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande och vice verkställande 
direktör för Almedalens Bed & Breakfast & 
Fik AB, verkställande direktör och styrelse-
suppleant för SK Ljungberg Konsult AB 
samt styrelseledamot i Stratminds AB, JAC 
Gastronomi AB, Caelesti AB och Föreningen 
Centrum för Näringslivshistoria.
 
Innehav: 10 000 aktier.

Ulrika Grimfeldt 
Född 1974.  
 
 
Utvecklingschef sedan 2018 
och tf CTO. 
 
Utbildning & arbetslivserfarenhet:  
Masterexamen i Kemi med Fysik 
från Chalmers. Tidigare chef för 
efterbehandlingsavdelningen på  
Volvo Penta.

Andra pågående uppdrag/befattningar:
– 

 
Innehav: –
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Bakgrunden till antalet styrelsemöten under 2020 var ärenden rörande bland annat åtgärder i anledning av coronapandemin, 
beslut i anledning av listbytet till First North Premier Growth Market samt genomförda kapitalanskaffningar och 
överenskommelser med konvertibelinnehavare om konvertering.

Belopp i TSEK

Namn
Styrelse- 
funktion Invald Oberoende

Styrelse- 
arvode

Arvode 
ersättnings-
utskott

Arvode 
revisions-
utskott

Närvaro 
styrelse-
möten

Närvaro 
ersättnings-
utskotts-
möten

Närvaro 
revisions-
utskotts-
möten

Sven 
Sahle

Ordförande 2015
Bolaget och 
ledningen

22 av 22 1 av 1 6 av 6

Andreas 
Ahlström

Ledamot 2013
Bolaget och 
ledningen

20 av 22 3 av 3

Erik 
Wigertz

Ledamot 2019
Bolaget och 
ledningen

22 av 22

Gunilla 
Spongh

Ledamot 2018
Bolaget, ledningen 
och större aktieägare

200 100 22 av 22 6 av 6

Carina 
Andersson

Ledamot 2020
Bolaget, ledningen 
och större aktieägare

200 13 av 13

David 
Zaudy

Ledamot 2020
Bolaget, ledningen 
och större aktieägare

14 av 14
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57Swedish Stirling AB

Sven Sahle
STYRELSEORDFÖRANDE

Erik Wigertz
STYRELSELEDAMOT

Carina Andersson
STYRELSELEDAMOT

Gunnar Larsson
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Andreas Ahlström
STYRELSLEDAMOT

Gunilla Spongh
STYRELSLEDAMOT

David Zaudy
STYRELSLEDAMOT

Göteborg den 19 mars 2021

Underskrifter
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ONLINE
www.swedishstirling.com

ir@swedishstirling.com
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