
Val av ny styrelse i Simris Alg
Styrelsen i Simris Alg AB (publ) har kallat till extra stämma den 19 december 2019 för val av ny styrelse. Som ny ledamot föreslås Magnus
Högström. Omval föreslås av Johan Jörgensen (ordf), Nils Andersson, Anders Frostenson och Fredrika Gullfot. Adam Springfeldt har avböjt
omval på grund av tidsbrist. Kallelse till extra stämma har skett genom separat meddelande.

Simris Alg genomför för närvarande en översyn av bolagets ledning och organisation, för att bättre motsvara verksamhetens behov och framtida utveckling.
För att förstärka styrelsens kompetens inom finansiering och finansmarknadsfrågor föreslås inval av Magnus Högström som ny ledamot i styrelsen. Magnus
har bakgrund som analytiker och fondförvaltare från bl.a. Adelphi Capital och SEB, och är idag verksam som privat investerare. Han är delägare i Simris Alg
med 153 328 B-aktier och teckningsoptioner motsvarande ytterligare 149 443 B-aktier. Adam Springfeldt har avböjt omval på grund av tidsbrist, då han
numera delar sin tid mellan London och Stockholm. Sedan tidigare har även Pia Gideon och Louise Nicolin lämnat Simris Algs styrelse, och Johan
Jörgensen valdes in som ny styrelseordförande vid den extra stämma som hölls 21 november 2019.

”Vi behöver en nystart och jag tycker det är positivt att vi får en i princip helt ny styrelsekonstellation. Nu kan vi fokusera framåt med nya friska krafter,”
säger Fredrika Gullfot, Simris Algs grundare och VD.

”Både Johan Jörgensen och Magnus Högström för in viktig ny kompetens i styrelsen, och vi kommer fortsätta leta bra personer tills vi har rätt
laguppställning för vår expansion.”    

Valet till ny styrelse kommer ske vid extra bolagsstämma den 19 december 2019. Formell kallelse till extrastämman har skett i separat meddelande.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

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, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth
Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email
ca@vhcorp.se.


