
PRESSMEDDELANDE, HAMMENHÖG DEN 24 AUGUSTI 2016 

BESLUT OM EXTRA STÄMMA I SIMRIS ALG
Den 24 augusti kl. 8:00 lämnar Simris Alg AB (publ) sin delårsrapport för perioden januari - juni 2016. 
Styrelsen har även beslutat att kalla till extra bolagstämma för inval av Christian Ehrhardt som ny ordinarie 
styrelseledamot. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att ske i enlighet med bolagsordningen.  

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 september kl 15, med 

anledning av nomineringskommitténs förslag att välja in Christian Ehrhardt som ny ordinarie ledamot i styrelsen. 
Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter, Anders Laurin (ordförande), Fredrika Gullfot, Jan Johansson 

och Cecilia Jinert Johansson. Enligt bolagsordningen skall styrelsen för Simris Alg AB (publ) bestå av minst tre 
och högst fem ledamöter.

Christian Ehrhardt har ett förflutet som operativ chef på Vitamin Well, där han varit verksam från lanseringen av 
bolagets första produkter 2008 fram till årsskiftet 2015. 

“Med sin bakgrund och kompetens är Christian ett klockrent komplement i vår styrelse,” säger Simris Algs VD 
Fredrika Gullfot. “Han har varit med att utveckla ett nytänkande entreprenörsdrivet bolag till kommersiell succé, 

vilket är ovärderligt på den resa vi har framför oss.” 

Beslutet att föreslå Christian Ehrhardt som ny ledamot i styrelsen togs av en enhällig nomineringskommitté. 

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske i god tid i enlighet med bolagsordningen, genom annons i Post- 
och Inrikes tidningar samt på Simris Algs hemsida. När kallelse skett kommer denna även annonseras i Dagens 

Industri.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Fredrika Gullfot 

VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474

Email: gullfot@simrisalg.se

OM SIMRIS ALG AB (PUBL)

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget 

grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-
produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, 

som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från 
odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och 

ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance. 
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