VALBEREDNING FÖR
BRAINLIT AB INFÖR
ÅRSSTÄMMAN 2021
Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i BrainLit AB ska
ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses 6 månader före
årsstämman av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, som
önskar ingå i valberedningen.
Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna att
ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:
• Wingren Hightec AB: Karin Ljungström
• Palad AB och Peter K Andersson: Johan Stålhammar
• Peter Strand: Fredrik Bogren
• Soläng Invest AB: Anders Göransson
Ovan angivna aktieägare representerar per den 31 oktober 2020
tillsammans cirka 51,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
Karin Ljungström har valts till Valberedningens ordförande.
Årsstämman i BrainLit AB kommer att hållas tisdagen den 20 april 2021 på
bolagets kontor i Lund.
Aktieägare som önskar lämna förslag till BrainLits valberedning kan göra
det via e-post till: bo-goran.jaxelius@brainlit.com eller med brev till
adressen: BrainLit AB, attn: Bo-Göran Jaxelius, Scheeletorget 1, 223 81
Lund, senast fredagen den 15 januari 2021.

Bakgrund - medlemmar i BrainLits Valberedning
Karin Ljungström: Civilingenjör i medicin och teknik vid Lunds universitet. Första
jobb efter examen var som system & verifikations ingenjör hos FingerPrint Cards i
Malmö. Efter 2 år där blev jag anställd hos Sigma Connectivity Engineering i Lund
som konsult, verifikationsingenjör samt testledare. Är för närvarande mammaledig.
Johan Stålhammar: Företagschef Hedin Bil Region Skåne/Halland &
Småland/Östergötland. Ekonomiutbildning vid Halmstad Högskola. Styrelseledamot
och medgrundare i CWC AB.
Fredrik Bogren: Advokat och partner på Fredersen Advokatbyrå AB i Malmö.
Anders Göransson: Civilekonom med arbetet inom bankvärlden i och utanför
Sverige i över 24 år med huvudansvar för kundkontakter mot bankens största
internationella och svenska kunder inom Markets. Har varit väldigt aktiv som
investerare i startup världen de senaste åren. CEO i familyoffice bolag Soläng
Invest, som investerat i ett 30 tal onoterade bolag. Leadinvestor i ett flertal
investeringsrundor med bra erfarenhet gällande finansierings rundor samt bra
kunskap och kontaktnät kring olika investerare. Ett bra kontaktnät mot ett flertal
investerar kluster i Skåne, Stockholmsregionen samt Danmark. Sitter i ett antal
styrelser samt har ett bra kontaktnät med flera inom svenskt näringsliv.

