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BOLAGSSTYRNINGSMODELL
Nanologica AB, organisationsnummer 556664-
5023, är ett svenskt aktiebolag som har varit
noterat på Spotlight Stock Market sedan 30
oktober 2015 och som från 4 november 2020 är
noterat på Spotlight Next. Huvudkontoret finns i
Södertälje, Sverige.

Bolagsstyrning i Nanologica, som kan delas in i
externa och interna styrdokument, är i
överensstämmelse med svensk lag, regler och
föreskrifter för Spotlight Stock Market och Svensk
kod för bolagsstyrning (Koden) samt interna
regler och instruktioner.

Externa styrdokument
De externa styrdokumenten utgör ramarna för
bolagsstyrning. Dessa inkluderar svenska aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen, Spotlight Stock
Markets regelverk och Koden. Nanologica avviker
från Koden genom att det inte fanns något
revisionsutskott eller ersättningsutskott förrän i
december 2020. Före december 2020 hade
styrelsen det fulla ansvaret för beslut i
revisionsfrågor och ersättningar. Inga andra
avvikelser från Koden fanns under året. Bolaget
var inte föremål för något beslut från Spotlight
Stock Markets disciplinnämnd eller något
uttalande från Aktiemarknadsnämnden under
året.

Interna styrdokument
Interna styrdokument inkluderar bolagsordningen
antagen av årsstämman, samt interna instruk-
tioner och riktlinjer. Exempel på interna instruk-
tioner och riktlinjer inkluderar styrelsens arbets-
ordning, formella arbetsplaner för utskotten och
instruktioner till verkställande direktören.

Dessutom har styrelsen för Nanologica antagit
flera policyer och riktlinjer som styr bolagets
verksamhet, samt instruktioner för finansiell
rapportering.

Nanologica strävar efter att hålla en hög standard
genom tydlighet och enkelhet i sitt lednings-
system och sina styrdokument. I bolagets
styrningsmodell är aktieägarna i Nanologica de
yttersta beslutsfattarna när det gäller koncernens
styrning genom val av bolagets styrelse vid
årsstämman. Styrelsen ansvarar i sin tur för att
bolagsstyrning följer tillämplig lagstiftning samt
andra externa och interna styrdokument.

Styrning, ledning och kontroll av Nanologica är
uppdelad mellan aktieägarna genom årsstämman,
styrelsen, verkställande direktören och
revisorerna i enlighet med aktiebolagslagen och
bolagsordningen. Ökad transparens ger god
inblick i företagets verksamhet, vilket bidrar till
effektiv styrning.

Aktieägare
Den 31 december 2020 uppgick Nanologicas
aktiekapital till 11 389 278 SEK och antalet aktier
till 27 776 850 med ett kvotvärde på 0,41 kr.

Under 2020 genomfördes två nyemissioner om
totalt 11 079 630 nya aktier, där bolaget tillfördes
112,5 MSEK före emissionskostnad. Totalt antal
aktier efter emissionerna var 27 776 850.

Enligt Euroclear var antalet aktieägare vid
årsskiftet 2 242 (1 922) och de tio största aktie-
ägarna ägde tillsammans 64,8 procent av det
totala antalet aktierna.

Per den 31 december 2020 ägde Flerie Invest AB
(Thomas Eldered) mer än trettio procent av
rösträtten för samtliga aktier i bolaget.

För mer information om Nanologicas aktie, se
avsnittet om aktien och ägare på sidorna 20–21,
eller besök www.nanologica.com.

Årsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005: 551) är
bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande
organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin
rösträtt i bolaget. Årsstämman hålls inom sex
månader från räkenskapsårets slut. På års-
stämman presenteras resultat- och balans-

räkningen och beslut fattas i frågor som
disposition av bolagets resultat, val av och
arvoden till styrelseledamöter och revisorer,
riktlinjer för ersättning till verkställande direk-
tören och andra ledande befattningshavare,
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören för det senaste året, hur val-
beredningen ska utses, samt andra ärenden som
inkommer till årsstämman i enlighet med lag.

Enligt bolagsordningen ska årsstämman hållas i
Stockholm. Aktieägare som vill delta på
bolagsstämman, personligen eller genom ombud,
måste vara upptagen i aktieboken som erhålls av
Euroclear Sweden AB fem (5) arbetsdagar före
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bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget
i enlighet med kallelsen. Kallelse till bolags-
stämma sker via annons och via företagets
webbplats (www.nanologica.com).

Årsstämma 2020
Årsstämma 2020 hölls den 28 maj 2020 i
Stockholm. Vid årsstämman var 53,8 procent av
de totala rösterna representerade. Mårten Steen
valdes till ordförande för stämman. Vid mötet
togs följande beslut:

• Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för räkenskapsåret
2019

• Omval av styrelseledamöterna Gisela Sitbon
(ordförande), Mattias Bengtsson, Eva Byröd
och Lena Torlegård samt nyval av Tomas
Kramar och Anders Rabbe som styrelse-
ledamöter

• Utnämning av BDO till revisorer, med Niclas
Nordström som huvudansvarig revisor

• Godkännande av upprättande av options-
program avsedda för bolagets styrelse, samt
ledning och personal

• Valberedningens process
• Bemyndigande av emission av aktier med

högst tjugo (20) procent av det totala aktie-
kapitalet i bolaget efter nyemissionen

• Ändring av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag

Fullständiga protokoll och information från års-
stämman finns på www.nanologica.com.

Extra bolagsstämma 2020
En extra bolagsstämma hölls den 26 februari 2020
i Stockholm. Vid stämman var 10,2 procent av de
totala rösterna representerade. Mårten Steen
valdes till ordförande vid stämman. Följande
beslut togs:

• Emission av högst 5 539 815 nya aktier i en
företrädesemission och att aktiekapitalet kan
öka med högst 2 271 478,09 SEK.

Årsstämma 2021
Årsstämma 2021 kommer att hållas den 27 maj
2021 kl. 12:00. För att delta i stämman och för
mer information, se Nanologicas webbplats
www.nanologica.com. Protokoll från årsstämman
kommer att publiceras på Nanologicas webbplats,
www.nanologica.com, efter mötet.

Valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2021 består av
Thomas Eldered (Flerie Invest AB), Mattias
Häggblom (Swedbank Robur Medica) och Nina
Rawal (Vega Bianca AB). Ordförande är Thomas
Eldered. Valberedningen representerar 49,1
procent av de totala rösterna i bolaget per den 30
september 2020.

Valberedningens uppgift är att förbereda och
lägga fram förslag för val av ordförande och övriga
styrelseledamöter, styrelsearvode och arvoden
för utskottsarbete, val av revisorer (om till-
lämpligt) och revisorsarvode (om tillämpligt)
liksom förslag på utnämningar till valberedningen
för nästa årsstämma. Förslagen publiceras senast
i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

Externa revisorer
Den externa revisionen av moderbolagets och
koncernens redovisning, samt styrelsens och
verkställande direktörens ledningsarbete, utförs i
enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Revisorn deltar i minst ett styrelsemöte per år och
leder en diskussion med styrelsen utan att den
verkställande direktören eller någon annan
ledande befattningshavare är närvarande.

Enligt Nanologicas bolagsordning ska företaget ha
en auktoriserad revisor eller ett registrerat
revisionsföretag som extern revisor. Från och med
årsstämman 2020 har redovisningsbyrån BDO
Mälardalen AB varit revisor för bolaget med den
auktoriserade revisorn Niclas Nordström som
ansvarig revisor. Från årsstämman 2011 till
årsstämman 2020 hade Nanologica revisions-
företaget PwC som revisorer. Den auktoriserade
revisorn Leonard Daun var ansvarig mellan
årsstämman 2017 och årsstämman 2020. För
information om arvoden till revisorerna, se not 5 i

årsredovisningen för 2020.

Styrelsen
Styrelsen är bolagets näst högsta beslutande
organ efter årsstämman. Styrelsen har det
övergripande ansvaret för bolagets organisation
och administration av Nanologicas verksamhet,
samt för att arbeta för att skapa långsiktigt värde
för aktieägarna och andra intressenter. Till-
sammans med företagsledningen ansvarar
styrelsen för den övergripande strategin samt för
bolagets finansiering och finansiella ställning och
säkerställer att bolaget har en adekvat risk-
hantering och intern kontroll.

Styrelsen följer skriftliga arbetsordningar som
granskas årligen och beslutas vid det konsti-
tuerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen
reglerar bland annat styrelsens rutiner och
uppgifter, beslutsfattande inom bolaget,
styrelsens mötesagenda, ordförandens uppgifter,
samt fördelningen av ansvarsområden mellan
styrelsen och den verkställande direktören.
Instruktioner för finansiell rapportering och
instruktioner för verkställande direktören
beslutas också i samband med det konstituerande
styrelsemötet.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema
och utefter en årlig cykel som fastställts av
styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet i
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samband med årsstämman. Vid behov fattas
extraordinära beslut genom extra styrelsemöten,
såsom eventuella beslut om förvärv eller
avyttringar, investeringsbeslut, finansieringsbeslut
och beslut i strukturella eller organisatoriska
frågor. Verkställande direktör Andreas Bhagwani
och ekonomichef Eva Osterman är närvarande vid
alla styrelsemöten. Eva Osterman fungerar som
styrelsens sekreterare. Andra ledande befatt-
ningshavare deltar i samband med särskilda
frågor.

Styrelsen 2020
Enligt Nanologicas bolagsordning ska styrelsen
bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter
med högst tre (3) suppleanter. Den nuvarande
styrelsen består av sex ledamöter utan supp-
leanter. Uppdraget för alla medlemmar löper till
slutet av den kommande årsstämman.

I slutet av räkenskapsåret bestod styrelsen av:
Gisela Sitbon (ordförande), Mattias Bengtsson,
Eva Byröd, Tomas Kramar, Anders Rabbe och Lena
Torlegård. För mer information om styrelsen, se
sidan 28 eller besök www.nanologica.com.

Styrelsens arbete under 2020
Under 2020 höll styrelsen nio styrelsemöten,
varav tre extra styrelsemöten. Styrelsen fattade
också beslut per capsulam vid sex tillfällen; för att
fatta beslut om att genomföra två nyemissioner,
samt för att godkänna delårsrapporter. Under
hösten 2020 satte styrelsen upp ett revisions-

utskott och ett ersättningsutskott. Närvaro,
ersättning och oberoende för styrelse-
ledamöterna visas nedan.

Utvärdering av styrelsens arbete
Enligt Koden ska styrelsen utvärdera sitt arbete
årligen med hjälp av en systematisk och
strukturerad process i syfte att utveckla styrelsens
arbetssätt och effektivitet. Styrelsens arbete har
utvärderats genom att styrelseledamöterna
anonymt besvarat ett antal frågor om styrelsens
verksamhet.

Resultaten av utvärderingen har sammanställts
och rapporterats muntligen till styrelse-
ledamöterna och valberedningen.

Styrelseutskott
Från och med december 2020 har Nanologicas
styrelse två utskott – ett revisionsutskott och ett
ersättningsutskott. Protokoll förs vid alla utskotts-
möten och protokollet rapporteras i samband
med styrelsemöten. De viktigaste rollerna och
uppgifterna presenteras nedan:

Revisionsutskott
Revisionsutskottet utses av styrelsen och består
av Lena Torlegård (ordförande) och Mattias
Bengtsson.

Revisionsutskottets primära uppgift är att stödja
styrelsen i dess arbete för att fullgöra sina
finansiella rapporteringsuppgifter inklusive redo-

visning, intern kontroll, internrevision och
riskhantering.

Revisionsutskottet har också regelbunden kontakt
med bolagets revisor och hålls informerad och är
aktivt i beslut som rör finansiella frågor, risker,
delårs- och årsredovisningar samt intern kontroll.
Revisionsutskottet är också ansvarigt för att
granska och utvärdera revisorns arbete.

Revisionsutskottet bildades i december 2020 och
det första mötet hölls i januari 2021, vilket
kallades till för att upprätta utskottets formella
arbetsplan och mötesplan, samt för att arbeta
med företagets interna kontroll.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består
av Gisela Sitbon (ordförande), Tomas Kramar och
Anders Rabbe.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att
lägga fram förslag till styrelsen om ersättning till
verkställande direktör och principer för er-
sättningar och andra anställningsvillkor för
ledningsgruppen, samt övervaka och utvärdera
rörlig ersättning och långsiktiga incitaments-
program.

Ersättningsutskottet bildades i december 2020
och det första mötet hölls i februari 2021, vilket
kallades till för att inrätta utskottets formella
arbetsplan och mötesplan, samt fastställa en

struktur för ersättning till verkställande direktör
och ledningsgrupp.

Verkställande direktör och ledning
Ledningen för Nanologica består av verkställande
direktör, ekonomichef, strategisk och operativ
chef, teknisk chef, samt chef för drug
development. Tre medlemmar i ledningsgruppen
är kvinnor och två är män. För sammanfattning
och presentation av företagsledningen, se sidorna
29–30.

Ersättning till verkställande direktör
2020 erhöll Nanologicas verkställande direktör
Andreas Bhagwani en fast ersättning om
1 396 388 SEK och en icke-pensionsgrundande
rörlig ersättning om 300 000 SEK.

Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses koncern-
chef och ledningsgruppen vilken totalt består av
fem personer. Ersättning består av fast lön och
rörlig ersättning, vanliga anställningsförmåner och
marknadsbaserade pensioner.

Fast lön och rörlig ersättning
Den fasta lönen baseras på individens kompetens,
ansvarsområden och erfarenhet. De fasta lönerna
granskas årligen. Förhållandet mellan fast lön och
rörlig ersättning utvärderas med hänsyn till
ledningspersonens ansvar och befogenhet.

Den rörliga ersättningen kan bestå av bonusar till
ledande befattningshavare i form av kontanter.
Rörlig ersättning kan betalas men bör inte
överstiga ett belopp som motsvarar mer än sex
månadslöner. Den rörliga ersättningen ska
baseras på resultatet av förutbestämda och
mätbara kriterier som i sin tur bör utformas för
att bidra till ett ökat värde för företaget.

Ett incitamentsprogram utöver den rörliga
bonusen beskrivs nedan.

Andra förmåner och pensioner
Företaget erbjuder sina anställda personal-
förmåner i enlighet med lokal praxis. Förmåner av
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Styrelseledamot Funktion Invald
Företaget och 
dess ledning

Större 
aktieägare Arvode

Revisions-
utskott 3)

Ersättnings-
utskott 3) Totalt Ledamöter

Revisions-
utskott 3)

Ersättnings-
utskott 3)

Gisela Sitbon Ordförande 2012 Ja Ja 220 125 - 0 220 125 9/9 - -
Mattias Bengtsson Styrelseledamot 2019 Ja Ja 136 750 0 - 136 750 9/9 - -
Eva Byröd Styrelseledamot 2017 Ja Ja 136 750 - - 136 750 9/9 - -
Tomas Kramar Styrelseledamot 2020 Ja Ja 70 000 - 0 70 000 5/5 - -
Lena Torlegård Styrelseledamot 2014 Ja Ja 136 750 0 - 136 750 9/9 - -
Anders Rabbe Styrelseledamot 2020 Ja Ja 70 000 - 0 70 000 5/5 - -
Hans Lennernäs (jan-maj) Styrelseledamot 2014-2020 Ja Ja 66 750 - - 66 750 4/4 - -

1) Arvoden beslutade av stämman inkl sociala avgifter från juni till maj 2020.
2) Totalt antal möten, deltagit jämfört med totalt antal möten. Per capsulam möten är exkluderade.
3) Utskotten startade i november 2020 och inga ersättningar har betalats ut för år 2020.

Oberoende i  relation ti l l Ersättning 1) Närvaro 2)
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detta slag kan till exempel omfatta företags-
hälsovårdstjänster. Pensionsvillkoren ska vara
marknadsmässiga i förhållande till gällande regler
för liknande positioner på den lokala marknaden.

Incitamentsprogram
Aktiebaserade och aktiekursbaserade incitaments-
program ska, om tillämpligt, beslutas av års-
stämman. Aktuella incitamentsprogram beskrivs
på sidan 21.

Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktören gäller en upp-
sägningstid på sex månader vid uppsägning från
Nanologica och sex månader vid uppsägning från
verkställande direktören. Vid uppsägning från
bolagets sida finns ingen arbetsförpliktelse under
uppsägningstiden, men verkställande direktören
måste vara tillgänglig för bolaget utefter behov.
Avgångsvederlag tillämpas inte. Övriga ledande
befattningshavare och alla övriga anställda har en
uppsägningstid på tre månader.

Styrelsens förslag till nya riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare
Inför årsstämman 2021 kommer styrelsen för
Nanologica att se över principerna för ersättning
till ledande befattningshavare i enlighet med den
nya lagstiftningen om ändring av direktivet.
Förslag till nya riktlinjerna kommer att presenteras
före årsstämman 2021 i samband med kallelsen.
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STYRELSE

Gisela Sitbon (1958), ordförande
Styrelseledamot sedan 2012, 
ordförande sedan 2014

Utbildning: Doktorsexamen i 
medicinsk vetenskap från 
Karolinska Institutet i Solna

Huvudsaklig erfarenhet: Gisela 
Sitbon har över 25 års erfarenhet 
från life science-branschen, varav 
mer än tio år på ledande 
befattningar (bland annat vd) vid 
Professional Genetics Laboratory
AB och fem år som sektionschef 
på Karo Bio AB. 

Andra uppdrag: Aktiv som 
affärscoach inom life science-
sektorn. Styrelseordförande i 
Beactica Therapeutics AB, 
Enginzyme AB och Gradientech
AB. Styrelseledamot i Annexin
Pharmaceuticals AB, CollaboDoc
AB, Encare AB, In Singulo
Solutions AB och Sitbon 
Bioscience Partner Zenz AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 20 000 aktier 
genom bolaget Sitbon Bioscience
Partner Zenz AB och 75 000 
optioner.

Anders Rabbe (1971)
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Kandidatexamen i 
företagsekonomi från Webster 
University, Genève.

Huvudsaklig erfarenhet: Anders 
Rabbe har varit vd för flera 
företag inom bioteknik och 
finanssektorn varav mest nyligen 
som vd för Isofol Medical AB 
under 10 år.

Andra uppdrag: Vd för 
Wntresearch AB. Styrelseledamot 
i Baricol Bariatrics AB, 
Investmentaktiebolaget 
Akkumula AB och Albonja AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Mattias Bengtsson (1969)
Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilingenjör vid 
Chalmers tekniska högskola, MBA 
från Handelshögskolan i 
Göteborg 

Huvudsaklig erfarenhet: Mattias 
Bengtsson har mer än 20 års 
erfarenhet från kemi- och life 
science-industrin. Han har haft 
ledande befattningar inom 
AkzoNobel, närmare bestämt 
inom industriell rening av 
läkemedel, exempelvis som 
General Manager Kromasil och 
Fine Chemicals, Global Sales and 
Marketing Manager, 
Manufacturing Manager och 
Product Category Manager. 
Dessutom har Mattias haft flera 
befattningar inom processkemi 
vid AstraZeneca i Södertälje.

Andra uppdrag: Vd och 
styrelseledamot i Biolin Scientific
AB. Styrelseledamot i MaBeRo
Consulting AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Tomas Kramar(1954)
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilingenjör i 
kemiteknik från Lunds tekniska 
universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Tomas 
Kramar har 40 års erfarenhet från 
att leda säväl stora företag som 
nystartade företag. Mest nyligen 
vd för Siemens Healthineers och 
tidigare vd för Siemens 
Healthcare Diagnostics. Tomas 
har också varit styrelseledamot 
och styrelseordförande i stora 
och små företag.

Andra uppdrag: Styrelse-
ordförande i T.M. Kramar Group 
AB och Percy Falk cancerstiftelse. 
Styrelseledamot i Corsmed AB, 
Cytacoat AB, Gentian A/S och 
Lundonia Biotech AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Eva Byröd (1952)
Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Civilingenjör vid 
Chalmers tekniska högskola

Huvudsaklig erfarenhet: Eva 
Byröd har mer än 25 års 
erfarenhet som linjechef inom 
läkemedelsforskning och -
utveckling och tio års erfarenhet 
som projektledare/projektchef 
med arbete i 
läkemedelsutvecklingsprojekt i 
såväl tidiga som sena faser.

Andra uppdrag: Styrelseledamot 
i Eva Byröd Consulting AB och 
suppleant i Bo Karlberg Arkitektur 
& Utveckling AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 55 000 optioner.

Lena Torlegård (1963)
Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning: Civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm 

Huvudsaklig erfarenhet: Lena 
Torlegård har över 20 års 
erfarenhet som kommunikations-
konsult för ett stort antal företag, 
inklusive företag inom life 
science-branschen. Lena arbetar 
som fristående rådgivare inom 
finansiell och företags-
kommunikation med flera kunder 
inom life science-sektorn.

Andra uppdrag: Styrelseledamot 
i Annexin Pharmaceuticals AB, 
CoDesignSweden AB, IRLAB 
Therapeutics AB, Integrative 
Research Laboratories Sweden 
AB och Synartro AB.

Totalt aktieinnehav (eget och 
närstående): 5 739 aktier och 
55 000 optioner.
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Andreas Bhagwani (1975)
Verkställande direktör sedan 2011

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm, studier i agronomi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Huvudsaklig erfarenhet: Andreas Bhagwani är medgrundare till flera bolag, av vilka de senaste är Sigrid Therapeutics AB (behandling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas 
har arbetat som managementkonsult i mer än 10 år, med försäljning och ledarskap som inriktning. Förutom bolagen ovan är han medgrundare till Wide Narrow, Kichisaga
Leadership och GenderTimer.

Andra uppdrag: Vd för Nanghavi AB. Styrelseledamot och ägare av Vega Bianca AB. Vd och styrelseordförande i Nanologica Black AB och Nanologica Yellow AB. Styrelseledamot i
Nanghavi AB och Nanghavi Chromatography Solutions, styrelsesuppleant och delägare av Kichisaga Leadership AB, liksom delägare i Atrogi AB och Sigrid Therapeutics AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 2 115 198 aktier genom bolaget Vega Bianca AB och 310 450 optioner.

Kia Bengtsson (1969)
Chef för drug development sedan 2019

Utbildning: Leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet

Huvudsaklig erfarenhet: Kia Bengtsson har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och klinisk FoU, de senaste 10 åren i ledande positioner hos bland andra Eurocine
Vaccines, Ipsen och AstraZeneca. 

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nanologica Australia Pty. Ltd. och styrelsesuppleant i Sverre Bengtsson AB

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 17 000 aktier och 103 483 optioner.

Adam Feiler (1974)
Teknisk chef sedan 2012

Utbildning: Doktorsexamen i fysikalisk kemi från The Ian Wark Research Institute vid University of South Australia i Adelaide, Australien

Huvudsaklig erfarenhet: Adam Feiler har närmare 20 års erfarenhet från akademisk forskning inom nanopartiklar, biomaterial och medicinska implantat. Adam har även 5 års 
industriell erfarenhet från Ytkemiska Institutet (nuvarande SP Kemi, Material och Ytor) på poster som områdes-, forsknings- och affärschef för olika avdelningar. 

Andra uppdrag: Docent och adjungerad professor i nanoteknik vid KTH

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 1 000 aktier och 106 583 optioner.

LEDNING
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Eva Osterman (1971)
Ekonomichef sedan 2017

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Eva Osterman har mångårig erfarenhet från ekonomisidan i större företag där Eva arbetat med bland annat business controlling, financial controlling, 
rapportering och internrevision. Hon har också mångårig erfarenhet från större internationella koncerner inom bland annat läkemedelsbranschen.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nanghavi Chromatography Solutions Private Limited och Nanologica Australia Pty. Ltd., styrelsesuppleant i Nanghavi AB Nanologica Black AB, 
Nanologica Yellow AB och Consensor AB.

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 49 783 aktier och 60 000 optioner.

Anna-Karin Renström (1964)
Strategisk och operativ chef sedan 2019

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm, Styrelsekraft via ALMI

Huvudsaklig erfarenhet: Anna-Karin Renström var vd för Telge Inköp under 10 år innan hon kom till Nanologica. Hon var också styrelseordförande för Telge Kraft AB och 
styrelseledamot i Telge Nät AB. Tidigare har hon innehaft olika positioner inom inköp och finans på AstraZeneca. 

Andra uppdrag: -

Totalt aktieinnehav (eget och närstående): 48 483 aktier och 60 000 optioner.
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Nanologica AB Forskargatan 20G 151 36 Södertälje    08 410 749 49    info@nanologica.com www.nanologica.com

mailto:info@nanologica.com
http://www.nanologica.com/

	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9

