
PRESSMEDDELANDE, HAMMENHÖG DEN 20 APRIL 2017 

NY STYRELSE I SIMRIS ALG
Valberedningen för Simris Alg AB (publ) har lämnat sitt förslag till ny styrelse inför årsstämman den 11 maj 
2017. Bolagets grundare Fredrika Gullfot föreslås som ny styrelseordförande. Nyval föreslås av Adam 
Springfeldt, medgrundare och Creative Director för reklambyrådelen inom Acne.   

En enhällig valberedning föreslår omval av Anders Laurin, Christian Ehrhardt och Fredrika Gullfot som 

styrelseledamöter. Fredrika Gullfot föreslås som styrelsens nya ordförande efter att ha lämnat VD-rollen. Ny VD 
sedan 16 april 2017 är Jonas Regnér, med förflutet från bl.a. Gooh AB, Axfood och Coop. 

“Den senaste tiden har vi förstärkt bolagsledningen med oerhört kompetenta och erfarna personer,” 
kommenterar Fredrika Gullfot. “Vi har därför satsat på en offensiv laguppställning i vårt förslag till styrelse, för att 

tydligt fokusera på business. Jag är särskilt glad att välkomna Adam Springfeldt som ny ledamot eftersom vi ser 
vårt varumärke som en av våra viktigaste strategiska tillgångar. Adam har en oerhört imponerande erfarenhet 

men också starkt visionär ådra när det gäller varumärkesbyggande och kommunikation.”  

Adam Springfeldt är en prisbelönt kreatör och entreprenör med över 17 års erfarenhet av att skapa och bygga 

varumärken och utforma kommunikation. Han är en av grundarna av reklambyrå-delen inom det kreativa 
kollektivet Acne där han arbetar som Creative Director med fokus på International New Business. Adam är även 

medgrundare till skjortvarumärket Schnayderman’s och sociala betting-appen Copabet.

Enligt Simris Algs bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningen har 

för avsikt att rekrytera en femte styrelseledamot under året, för att ytterligare stärka styrelsens kompetens inom 
e-commerce och nya digitala affärer. 

För mer information, vänligen kontakta
Fredrika Gullfot, IR-kontakt        
Tel: +46 (0)761 345 474  

Email: ir@simrisalg.se 

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 
20 april 2017 kl. 23:00 CET.

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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