
   
 

 

 

Cline: Förslag till styrelse 

Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden fram till nästa bolagsstämma ska bestå av fyra (4) 
ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande ordinarie 
styrelseledamöterna: Ann-Christine Hvittfeldt (ordförande), Helena Herlogsson och Patrik 
Sundh samt nyval av Christopher Steele. Arne Ferstad och Clas Bolander har avböjt omval. 
Motivet till detta är att båda ledamöternas ordinarie arbetssituation inte möjliggör den tid 
som krävs för styrelsearbetet i Cline Scientific AB.  

 
Mer information om Christopher Steele 
Chris Steele, född 1982, är Amerikan och bosatt i Sverige sedan 10 år. Han har 
ekonomiexamen från Indiana University och en Mastersexamen från Göteborgs Universitet 
inom Intellectual Capital management (affärsskapande och entreprenörskap). Hans tidigare 
befattningar har varit inom affärsutveckling och sälj på flera unga tillväxtbolag som byggt sin 
verksamhet på innovativa produkter och tjänster, bl.a Klarna, Heliospectra och Luxbright. 

På Heliospectra hade Chris positionen som COO och var med och tog bolaget från en tidig 
produktutvecklande fas till att bli världsledande inom sitt segment och ett av Sveriges 
snabbast växande bolag. Chris fokuserade på att bygga en internationell säljorganisation och 
göra bolaget kommersiellt framgångsrikt. Idag är Chris Head of Commercial Operations på 
Luxbright, ett bolag som utvecklar en innovation inom röntgenindustrin baserat på 
nanoteknologi. Övriga engagemang: Ägare och ordförande i Flicker Effect AB. 
Styrelsesuppleant i Swideas. Aktieägande i Cline: 6.500st B-aktier 

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta: 
Patrik Sundh, VD 
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 
Telefon: 0703-585 088 
 
Kort om Cline Scientific 
Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för att 
via stamcellsodling skapa "reservdelar" till människokroppen. Med hjälp av Cline Scientifics 
patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller 
har en kontrollerad tillväxt. Bolaget har redan ett flertal betalande kunder i form av forskare och 
forskningsprojekt runt om i världen. 
 
Cline Scientific AB (publ) Telefon: 031-387 55 55 
Carl Skottsbergs gata 22 B E-post: info@clinescientific.com 
413 19  GÖTEBORG  Hemsida: www.clinescientific.com 
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