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Bolagsstyrningsrapport

Som noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market 
följer Ovzon, utöver tillämplig lagstiftning, Nasdaq First North 
Nordics regelverk samt uttalanden från Aktiemarknadsnämn-
den gällande god sed på den svenska värdepappersmark-
naden. Bolag noterade på First North Premier Growth Market 
måste följa Koden från och med den 1 juli 2019. Bolags-
styrningsrapporten har upprättats av bolagets styrelse och 
granskats av bolagets revisorer.

Bolagsstämmor
Enligt Aktiebolagslagen (ABL) är bolagsstämman bolagets 
högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin 
rösträtt. Årsstämman skall hållas inom sex månader efter det 
föregående räkenskapsårets utgång för att bland annat ta 
upp lagstadgade redovisningar och rapporter, disposition av 
resultatet samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Enligt Ovzons bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma 
genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på Ovzons webbplats. Att kallelse 
har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen till 
årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman.

Extra bolagsstämmor hålls när styrelsen anser det lämpligt eller 
när antingen bolagets revisor eller aktieägare som representerar 
minst 10 procent av samtliga utestående aktier i bolaget skriftli-
gen begär en sådan extra bolagsstämma av specifika skäl.

Årsstämman 2020
•  Omval av styrlseledamöterna Anders Björkman, Nicklas 

Paulson, Magnus René och Patrik Tigerschiöld. Vidare 
beslutades att välja Dan Jangblad och Cecilia Driving som 
nya styrelseledamöter. Anders Björkman utsågs till styrelse-
ordförande.

•  Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för 
Bolaget. Auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell kommer 
fortsätta vara huvudansvarig.

•  Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 
Riktlinjerna var i huvudsak oförändrade från föregående år.

•  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 
att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett 
eller flera tillfällen besluta om emission av aktier och/eller 
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) 
procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen 
för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/ 
eller genom kvittning. Utgivande av nya aktier med stöd av 
bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under 
rådande marknadsförhållanden.

Större aktieägare
Ovzons tre största aktieägare är:
Ägare  Antal aktier Andel, %

1. Öresund  5 464 828 11,8

2. Bure Equity  5 236 034 11,3

3. AFA  4 291 315 9,3

Valberedning
Valberedningens syfte är att lämna förslag beträ!ande ordfö-
randen på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, 
inklusive ordföranden, arvoden och övrig ersättning till varje 
styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av, och 
ersättning till, externa revisorer.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag styrs på ett för aktie- 

ägarna så e!ektivt sätt som möjligt. Bolagsstyrningen i Ovzon AB grundar 

sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredo-

visningslagen (1995:1554) samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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För tiden fram till årsstämman 2021 består valberedningen av 
Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie 
Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Anders Algotsson utsedd 
av Afa Försäkring samt Anders Björkman, styrelseordförande 
Ovzon.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valbe-
redningen har rätt att begära ersättning från bolaget för rimliga 
kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska 
kunna slutföra sitt uppdrag. Valberedningens mandatperiod 
varar till dess att en ny valberedning tillkännages. I samband 
med valberedningens arbete och för eget förbättringsarbete 
gör styrelsen årligen en självutvärdering av sitt arbete och 
e!ektiviteten. Resultatet meddelas till valberedningen.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 
tre och högst tio ordinarie ledamöter. Vid årsstämman 2020 
utsågs sex ledamöter; Anders Björkman, Nicklas Paulson, 
Patrik Tigerschiöld, Magnus René, Cecilia Driving samt Dan 
Jangblad. Anders Björkman utsågs till styrelsens ordförande. 
VD ingår i styrelsen och är alltid närvarande vid styrelsemö-
tena (se sid 44 – 45 i denna årsredovisning för mer informa-
tion om styrelse och VD). Bolagets finanschef fungerar som 
styrelsens sekreterare.

Styrelseobservatör
Den 3 juli 2019 säkerställde bolaget en lånefacilitet om 60 
MUSD från Proventus Capital Partners (”PCP”). Lånet har 
givits under villkoret att PCP ska ges rätt att utse en observa-
tör som adjungerad i styrelsen (utan rösträtt). Observatören 
ska tillhandahållas information av finansiell betydelse, oavsett 
om den utgör insiderinformation eller inte, och som kan ha en 
påverkan på bedömningen av kreditrisken för lånet. Vidare ska 
observatören tillhandahållas all annan information som inte 
utgör insiderinformation och som tillsänds styrelseledamöterna 
inför styrelsemöten och presenteras vid möten. PCP har krävt 
att få del av denna information för att väsentligt underlätta 

PCP:s löpande bedömning av hur Bolagets finansiella risk 
utvecklas, ytterst i syfte att mer e!ektivt kunna medverka till 
att lösa Bolagets uppkommande finansiella utmaningar.

Bolaget säkerställer genom processer och avtal att i den mån 
observatören erhåller insiderinformation så ska denna förbli 
konfidentiell och hanteras på ett strukturerat sätt. Bolagets 
bedömning är att strukturen är förenligt med Artikel 17 i MAR. 
Vidare har Bolaget även gjort bedömningen att observatörens 
medverkan inte står i strid med Aktiebolagslagen.

Styrelsens arbete
Styrelsen har det yttersta ansvaret att styra bolagets verksam-
het mellan årsstämmorna. Styrelsen fattar beslut i frågor som 
rör bolagets strategiska inriktning, finansiering, större investe-
ringar, förvärv, avyttringar, organisationsfrågor, incitamentsprin-
ciper och viktigare policies. Styrelsens arbete regleras bland 
annat av ABL, bolagsordningen, den arbetsordning som sty-
relsen fastställt för sitt arbete och styrelsens instruktion till VD. 
Styrelsens arbetsordning tydliggör de enskilda ledamöternas 
ansvar och särskilt ordförandens, liksom ansvarsfördelningen 
mellan styrelsen och VD samt den senares befogenheter.
Dessa har ytterligare förtydligats i VD-instruktionen. Arbetsord-
ningen anger också på ett övergripande plan de ämnesom-
råden som styrelsen normalt ska behandla under ett arbetsår 
samt den tidsmässiga fördelningen av arbetet.

Styrelsen har under 2020 sett över styrelsens arbetsordning, 
instruktion för verkställande direktören och rapporteringsin-
struktion samt utvärderat verkställande direktörens arbete.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som fram till års- 
stämman bestått av Anders Björkman, Nicklas Paulson och 
Patrik Tigerschiöld. Från årsstämman har ersättningsutskottet 
bestått av Anders Björkman, ordförande, och Dan Jangblad. 
Bolaget har, sedan årsstämman, ett revisionsutskott som 
består av Cecilia Driving, ordförande, Nicklas Paulson och 
Patrik Tigerschiöld. Styrelsen har under 2020 haft 22 proto-
kollförda möten.

   Oberoende i Oberoende i
   förhållande förhållande
   till bolaget till bolagets Närvaro Närvaro
   och koncern- större styrelse- utskotts-
Namn Befattning Invald ledningen aktieägare möten möten

Anders Björkman Ordförande 2019 Ja Ja 22/22 2/2

Patrik Tigerschiöld  Styrelseledamot  2018  Ja  Nej  22/22 8/8 

Nicklas Paulson  Styrelseledamot  2018  Ja  Nej  22/22  8/8 

Magnus René  Styrelseledamot, VD  2018  Nej  Ja  22/22  –

Cecilia Driving Styrelseledamot 2020 ja ja 16/16 7/7

Dan Jangblad Styrelseledamot 2020 ja ja  16/16 1/2

Styrelsen1
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Ersättningsutskottets arbetsuppgifter
Ersättningsutskottet bereder ärenden och/eller material för 
beslut kring följande ersättningsfrågor:
 
 •  Förse styrelsen med förslag om ersättningsriktlinjer och 

andra anställningsvillkor för verkställande direktören och 
annan ledande befattningshavare (i enlighet med Aktie-
bolagslagens regler) vid räkenskapsårets första ordinarie 
styrelsemöte. Detta inkluderar policyer avseende lön, 
ersättning och andra anställningsvillkor för Ovzons ledning. 
Exempel på detta är policyer för bonus- och incitaments-
program på kort och lång sikt, pensionspolicy och policyer 
för grundlön och andra anställningsvillkor.

 
•  Förslag avseende individuell lön och annan ersättning till 

verkställande direktören.
 
•  Efter förslag från VD:n, beslut om individuell lön och annan 

ersättning till chefer som rapporterar direkt till VD.

Revisionsutskottets arbetsuppgifter
Revisionsutskottet övervakar bolagsstyrningsfrågor och deras 
tillämpning. Utskottet har till uppgift att granska rutinerna för 
företagets riskhantering, hantering och kontroll samt finansiell 
rapportering. 

Genom kontinuerlig kontakt med bolagets revisorer och 
finansfunktionen i företaget ska utskottet se till att interna och 
externa revisioner uppfyller de krav som krävs, att relevanta 
policyer och regleringsdokument finns och diskutera omfatt-
ningen och fokus på revisionsarbetet. 

Revisionsutskottet gör årligen en revisionsplan och definierar 
gemensamma frågor som revisionen ska fokusera på. Revi-
sionsutskottet utvärderar revisionsåtgärderna och godkänner 
ytterligare tjänster som företaget köper från de externa reviso-
rerna. Utskottet hjälper också valberedningen med att utarbeta 
förslag till revisorer och arvoden för detta arbete. 

Revisionsutskottets ordförande ansvarar för att hela styrelsen 
kontinuerligt informeras om kommitténs arbete och vid behov 
överlämnar ärenden till styrelsen för beslut. 

Revisionsutskottets möjligheter till fördjupade diskussioner 
med revisorerna ersätter inte mötena mellan revisorerna och 
hela styrelsen. Sådana möten ska äga rum minst en gång per 
år, vanligtvis i samband med årsredovisningen.

VD och koncernledning
VD ansvarar för den löpande förvaltningen och driften av 
bolagets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och VD framgår av bolagets arbetsordning för styrelsen samt 
VD-instruktionen. VD håller fortlöpande styrelsen informerad 
om bolagets verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella 
ställning, genom bland annat månadsrapporter. VD har ansva-
ret för att förbereda rapporter och sammanställa information 
till styrelsemöten samt för att presentera sådant underlag på 
styrelsemöten.

Magnus René är VD och koncernchef och leder bolagets verk-
samhet tillsammans med Johan Brandt, CFO, Tom Hopkins, 
Operativ Chef, Nils Norén, Chef för Utveckling och Product 
Supply, Daniel Gager, Försäljningschef, Per Wahlberg, Chef 
A!ärsutveckling, Pål Ekberg, Chef Satellite Operations, Kennet 
Lejnell, CTO och Jim Gerow, KAM.

Aktieägarna utgör årsstämman

Valberedning

Styrelse

VD och bolagsledning

Årsstämman

t Mål och strategier s Rapporter och kontroll

t Val s Informationt Val

Förslagt

t

Informationt
Revisorer

Ansvar för kontroll av hela verksamheten. 
Rapporterar till styrelsen och aktieägarna.

Externa styrdokument
Aktiebolagslagen, andra tillämpliga lagar och regler,  

NASDAQs regelverk för emittenter samt Svensk  
Kod för Bolagsstyrning.

Interna styrdokument
Bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktion för  

verkställande direktören, kommunikationspolicy och  
finanspolicy. Policydokumentet och manualer med regler  

och rekommendationer, principer och vägledning i bolagets  
verksamhet och dess medarbetare.

Informationt
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Ersättning och anställningsvillkor
Styrelsen
De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive 
ordföranden, fastställs genom beslut på årsstämman. På 
Bolagets årsstämma den 1 april 2020 beslutades att arvode 
till styrelseledamot som inte är anställd av bolaget ska utgå 
med 175 000 kronor och att arvode till styrelsens ordförande 
ska utgå med 350 000 kronor. Vidare utgår ersättning med 
80 000 kronor till ordförande och 35 000 kronor till övriga 
ledamöter i revisionsutskottet samt 25 000 kronor till ordfö-
rande och 20 000 kronor till övriga i ersättningsutskottet.

Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att 
deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. Ersätt-
ningen till styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 
2020 uppgick till sammanlagt 1 245 000 kronor.

VD och koncernledning
Ovzon ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, 
som gör att ledande befattningshavare kan rekryteras och 
behållas. Kompensationen ska bestå av fast lön, resultat-
baserad ersättning, aktiesparprogram, pension och andra 
ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens 
totalkompensation.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden 
och erfarenhet och omprövas varje år. Den resultatbaserade  
ersättningen är beroende av individens uppfyllelse av kvalitativa  
och kvantitativa mål. För ledande befattningshavare kan den 
rörliga delen uppgå högst till 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen beslutar om ersättningspolicy för VD och koncern-
ledningen. Den per dagen för denna årsredovisning gällande 
policyn är utformad i enlighet med riktlinjerna för ersättning 
till VD och koncernledningen, såsom de har antagits av 
bolagsstämman. Individuell ersättning till VD föreslås av ersätt-
ningsutskottet och godkänns av styrelsen, medan individuell 
ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen föreslås 
av VD och godkänns av styrelsen.

VD har under räkenskapsåret uppburit lön om 426 TUSD. 
Rörlig ersättning till bolagets VD för år 2020 som regleras år 
2021 uppgår till 56,8 TUSD.

Revision
Bolagets lagstadgade revisor utses vid årsstämman. Styrel-
sen får under året presentationer av bolagets revisor som 
granskat att bolagets interna kontroll och externa redovisning 
uppfyller kraven som ställs på ett marknadsnoterat bolag. För 
2020 utsågs revisor Carl-Johan Regell från Grant Thornton 
Sweden AB. Under året har bolagets revisor avrapporterat 
sin granskning till revisionsutskottet/styrelsen vid tre tillfällen. 
Under räkenskapsåret 2020 uppgick den totala ersättningen 
till bolagets revisor till 1 333 TSEK.

Intern kontroll och riskhantering
Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Intern kontroll 
och riskhantering avseende finansiell rapportering är en 
process som utformats av revisionsutskottet och styrelsen 
i syfte att ge styrelsen, ledningen och övriga berörda inom 
organisationen en rimlig försäkran avseende tillförlitligheten 
i den externa finansiella rapporteringen och huruvida de 
finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med 
god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt 
övriga krav på noterade bolag.

Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollmiljön bygger på fördelningen 
av befogenheter och ansvar mellan styrelse, dess utskott, VD 
och den övriga företagsledningen. Inom bolaget är de mest 
väsentliga beståndsdelarna av kontrollmiljön dokumenterade 
i arbetsordningen för styrelsen, VD-instruktion, policies och 
andra styrdokument.

Kontrollaktiviteter
Ändamålsenliga kontrollaktiviteter är en förutsättning för att 
hantera väsentliga risker inom den interna kontrollen. För att 
säkerställa den interna kontrollen har Bolaget såväl automa-
tiserade systembaserade kontroller som manuella kontroller 
i form av till exempel avstämningar och inventeringar. Eko-
nomiska analyser av bolagets resultat samt uppföljning mot 
planer och prognoser kompletterar kontrollerna och ger en 
övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet.

Internrevision
Ovzon har utarbetade styr- och internkontrollsystem vars 
efterlevnad följs upp regelbundet på olika nivåer inom bolaget. 
Styrelsen har mot den bakgrunden bedömt att det i nuläget 
inte finns något behov att inrätta en särskild granskningsfunk-
tion. Denna bedömning omprövas årligen av styrelsen.

Information och kommunikation
Bolagets styrande dokumentation i form av policy, riktlinjer 
och manualer vad gäller intern och extern kommunikation 
hålls löpande uppdaterade och kommuniceras internt via 
relevanta kanaler, såsom interna möten och interna nyhets-
mail. För kommunikation med externa parter gäller bolagets 
informationspolicy, som anger riktlinjer för hur information 
ska lämnas. Syftet med policyn är att säkerställa att bolaget 
korrekt och fullständigt uppfyller sina informationsskyldigheter 
enligt gällande lagar och regler.

Solna den 18 mars 2021 

Styrelsen för Ovzon AB
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Revisorsyttrande om  
bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Ovzon AB (publ), org.nr 559079-2650

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings- 
rapporten för år 2020 på sidorna 38 – 41 och 44 – 47 och för 
att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i 
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2 – 6 års- 
redovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag 
är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 18 mars 2021

Grant Thornton Sweden AB

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor
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Styrelse och revisor

Anders Björkman

Styrelsens ordförande (sedan 2019).

Född 1959.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg.

Nuvarande uppdrag: Ordförande i 
Vinnergi AB, Elonroad AB och Macven 
Wireless AB. Styrelsemedlem i Allgon AB 
och Tele2 AB. 

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Anders har 
en bakgrund inom telekomindustrin där 
han var en drivande kraft vid bildandet av 
det som idag är den svenska operatören 
Tele2. Han har arbetat för Ericsson AB, 
har varit CEO för Joint Ventures mellan 
OnePhone Holding med KPN och British 
Telecom såväl som VD för Argnor Wire-
less Ventures samt partner för Brainheart 
Capital.

Oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Oberoende i förhål-
lande till bolagets huvudägare.

Anders Björkman äger 4 363 aktier och 
30 000 köpoptioner i bolaget. 

Cecilia Driving

Styrelseledamot (sedan 2020).

Född 1971.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Juristexamen samt Ekonomie 
kandidatexamen med företagsekonomisk 
inriktning, Stockholm universitetet.

Nuvarande uppdrag: Vice vd CFO Biovica 
International AB, styrelseordförande i 
Adom AB och styrelseledamot Biovica 
Services AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Flertal posi-
tioner som CFO inom life science, private 
equity, research och telecom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Oberoende i förhål-
lande till bolagets huvudägare.

Cecilia Driving äger 563 aktier i bolaget.

Dan Jangblad

Styrelseledamot (sedan 2020).

Född 1958.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, 
Linköpings universitet.

Nuvarande uppdrag: Ägare och VD 
Emmern Konsult AB inklusive ett uppdrag 
som seniorrådgivare till Saab ABs VD. 
Styrelseledamot Combitech AB, styrelse- 
ordförande Visual Sweden Vinnäx 
innovation program (Vinnova) samt vice 
ordförande Linköpings universitet.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Head of  
business areas och CSO för Saab AB, 
VD för Swedish Space Corporation SSC. 
Ansvarig för Saabs riskkapitalportfölj och 
styrelseordförande i Combitech AB. Ord- 
förande i föreningen för svenska försvars-
industrin (SOFF) och styrelseledamot i 
Swedish ICT och LIU Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Oberoende i förhållande 
till bolagets huvudägare.

Dan Jangblad äger 650 aktier i bolaget.
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Nicklas Paulson

Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1970.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms  
Universitet.

Nuvarande uppdrag: VD för Investment 
AB Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment 
Banking på Carnegie Investment Bank 
AB (publ) och Alfred Berg ABN AMRO.

Oberoende i förhållande till bolaget 
och koncernledningen. Ej oberoende i 
förhållande till bolagets huvudägare.

Nicklas Paulson (inklusive närstående) 
äger 10 907 aktier i bolaget.

Magnus René

VD

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, 
Chalmers Tekniska Högskola.

Nuvarande uppdrag: VD och styrelse- 
ledamot i bolaget, styrelseledamot  
SLM Solutions och Inkbit.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 
2001–2018. VD och a!ärsområdeschef 
Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer 
Service Mycronic 1990–1999.

Beroende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Ej beroende i förhål-
lande till bolagets huvudägare.

Magnus René äger 87 272 aktier och 
200 000 köpoptioner i bolaget. Utöver 
detta har Magnus 100 000 optioner i 
2020/2023 optionsprogram.

Patrik Tigerschiöld

Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1964.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms  
Universitet.

Nuvarande uppdrag: Ordförande för Bure 
Equity AB, Mycronic AB, Cavotec S/A, 
ACQ Bure AB, Föreningen för God Sed 
på Värdepappersmarknaden. Styrelse- 
ledamot i SNS och Fondita AB. Ledamot  
i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för Bure 
Equity AB 2010-2013, vd för Skanditek 
Industriförvaltning 1999 – 2010, vd för 
SEB Allemansfonder AB 1995 – 1999.

Oberoende i förhållande till bolaget 
och koncernledningen. Ej oberoende i 
förhållande till bolagets huvudägare.

Patrik Tigerschiöld äger 218 181 aktier i 
bolaget.

Huvudansvarig revisor
Carl-Johan Regell
Född 1963

Auktoriserad revisor,  
Grant Thornton Sweden AB
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Magnus René

VD

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik,  
Chalmers Tekniska Högskola.

Nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot 
i bolaget, styrelseledamot SLM Solutions och 
Inkbit.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 
2001–2018. VD och a!ärsområdeschef Hogia 
Teknik 1999–2000. VP Customer Service 
Mycronic 1990–1999.

Beroende i förhållande till bolaget och 
koncernledningen. Ej beroende i förhållande  
till bolagets huvudägare.

Magnus René äger 87 272 aktier och  
200 000 köpoptioner i bolaget. Utöver detta 
har Magnus 100 000 teckningsoptioner i 
2020/2023 options- 
program.

Per Wahlberg

Vice VD

Född 1966.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Idéhistoria, Umeå universitet, 
radiolänktekniker, Flygvapnets markteletek-
niska skola, och Teleteknisk linje på gymnasiet.

Nuvarande uppdrag: Vice VD med ansvar  
för Innovation och a!ärsutveckling i bolaget, 
vice VD och styrelseledamot för Ovzon 
Sweden AB samt grundare och styrelse- 
ledamot för Etheron AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Satellitoperatör 
Tele-X och projektledare vid Svenska rymd- 
aktiebolaget, medgrundare till Swe-Dish 
Satellite Systems.

Per Wahlberg (inklusive närstående) äger  
595 706 aktier i bolaget. Utöver detta har 
Per 39 000 teckningsoptioner i 2018/2021 
optionsprogram samt 50 000 optioner i 
2020/2023 teckningsoptionsprogram.

Kennet Lejnell

CTO

Född 1968.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik,  
Stockholms Universitet och Princeton 
University.

Nuvarande uppdrag: CTO och styrelseledamot 
i bolaget och styrelseledamot för Equi  
Performance Sweden AB och Bahnhof AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO 
för Swe-Dish Satellite Systems.

Kennet Lejnell (inklusive närstående) äger 
274 597 aktier i bolaget. Utöver detta har 
Kennet 25 000 teckningsoptioner i 2018/2021 
optionsprogram samt 50 000 teckningsoptioner  
i 2020/2023 optionsprogram.

Johan Brandt

CFO

Född 1974.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: MBA, Göteborgs Universitet.

Andra engagemang: Grundare och ägare av 
Axellen AB. Styrelseordförande i Enairon AB.

Tidigare engagemang/erfarenhet:  
Auktoriserad revisor på EY, CFO på Nimbus, 
EVP och CFO på Arcam AB.

Johan Brandt (inklusive närstående) äger  
19 636 aktier i bolaget. Utöver detta har 
Johan 25 000 teckningsoptioner i 2018/2021 
optionsprogram samt 50 000 teckningsoptio-
ner i 2020/2023 options- 
program.

Jim Gerow

KAM

Född 1961.

Nationalitet: Amerikansk.

Utbildning: Kandidatexamen i  
elektroteknik, University of Connecticut.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare engagemang/erfarenhet:  
VD för Swe-Dish Satellite Systems LLC, 
Government Program Manager vid USSOCOM, 
Department of the Army (DOA), USSOCEUR. 
Department of the Navy (DON) vid Naval Air 
Warfare Center.

Jim Gerow (inklusive närstående) äger 42 254 
aktier i bolaget. Utöver detta har Jim 39 000 
personaloptioner i 2018/2021 optionsprogram 
samt 50 000 teckningsoptioner i 2020/2023 
optionsprogram.

Pål Ekberg

VP Satellite Operations 

Född 1972.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Statskunskap och ekonomi,  
Lunds universitet.

Nuvarande uppdrag: VD för  
OverHorizon LLC.

Tidigare uppdrag: Vice försäljningschef för 
Swe-Dish Satellite Systems, konsult på  
Exportrådet och reservo"cer (Löjtnant) i 
svenska Flygvapnet.

Pål Ekberg äger 134 162 aktier i bolaget. 
Utöver detta har Pål 39 000 personaloptioner 
i 2018/2021 optionsprogram samt 50 000 
teckningsoptioner i 2020/2023 options- 
program.

Daniel Gager

Chief Commerical O"cer

Född 1971.

Nationalitet: Amerikansk.

Utbildning: Teknologie kandidatexamen, 
Cameron University.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare engagemang/erfarenhet:  
Vice VD Business Development på Comsat, 
Director of Government Business på Iridium, 
olika befattningar i SATCOM med US DoD.

Daniel Gager har 50 000 teckningsoptioner i 
2020/2023 optionsprogram.

Nils Norén

Chief Product Development & Supply O"cer

Född 1961.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Chal-
mers Tekniska Universitet.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare engagemang/erfarenhet:  
Chief Development & Production O"cer på 
Zound Industries AB 2012 – 2020. Chef för 
system och krav, plattformsutveckling Sony 
Ericsson 2010-2012. Chef för hårdvaruutveck-
ling, Sony Ericsson Peking 2007 – 2010. 

Nils Norén (inklusive närstående) äger 21 818 
aktier i bolaget. Utöver detta har Nils 50 000 
teckningsoptioner i 2020/2023 optionsprogram.

Tom Hopkins

COO

Född 1962.

Nationalitet: Amerikansk.

Utbildning: MBA, Benedictine College och BA i 
statsvetenskap, University of Connecticut.

Nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Chef för Raytheon Blackbird 
Technologies, Inc., uppdragsansvarig (överste) 
i den amerikanska armén med flera befälposi-
tioner i viktiga organisationer.

Tom Hopkins har 50 000 teckningsoptioner i 
2020/2023 optionsprogram.


