
 
 

Mölndal den 12 december 2017 

Tommy Nilsson ny styrelseledamot i Alelion Energy Systems (publ) 

Vid extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 12 december 2017 valdes Tommy 
Nilsson till ny styrelseledamot. 

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, att för tiden intill 

slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamot i Per Nordbergs ställe utse Tommy Nilsson.  

För tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen därför bestå av Jan Forsberg, Per Grunewald, 

Peter Karlsten, Håkan Sandberg och Tommy Nilsson. 

Tommy Nilsson är ej att betrakta som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, då han 

utför konsultuppdrag åt Fouriertransform AB. 

Tommy Nilsson har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom både IT-branschen och 

riskkapitalbranschen. Han var tidigare Head of Technology vid Industrifonden samt har innehaft 

ledande befattningar såsom logistikchef inom Ericssonkoncernen, VD inom Enatorkoncernen, VD 

Concis Consulting AB och VD Askus AB. 

Tommy Nilsson äger för närvarande inga aktier i bolaget. Han har ekonomexamen från Frans 

Schartau, Stockholm samt studier vid Stockholms Universitet och har styrelseuppdrag också i  SaltX 

Technology Holding AB, SwedNanoTech AB, C Ventures AB, Conestra Management AB och ELTO 

Holding AB. 

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB 

(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom 

ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 19:00 CET. 

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta  

Daniel Troedsson 

VD, Alelion Energy Systems AB (publ) 

Tel: +46 707 51 67 10 

E-mail: daniel.troedsson@alelion.com 

Om Alelion Energy Systems AB (publ) 

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på 

litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar för att 

ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-

tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet 

och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom 
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denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie 

(ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som 

Certified Adviser tel: 08-503 000 50. 


