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Bolagsstyrning
Allmänt om bolagsstyrning
Gradientech är ett svenskt publikt aktiebolag med cirka 680 aktieägare.
Bolagsstyrningen i Gradientech baseras på aktiebolagslagen, god sed
på aktiemarknaden, bolagets bolagsordning, interna styrdokument
samt andra tillämpliga lagar, regler och rekommendationer. De interna
styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för
verkställande direktören, instruktion för ekonomisk rapportering, attestinstruktion och finanspolicy. Vidare har Gradientech också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer,
vilka innehåller principer och ger vägledning i bolagets verksamhet samt
för dess medarbetare.

Bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är
bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat
ombud.
Stämman kan besluta i alla frågor som rör bolaget och som inte enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen uttryckligen faller under ett annat
bolagsorgans exklusiva kompetens. Stämman kan till exempel besluta
om ökning eller minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen
samt att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner av aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, utöver möjlighet att
själv besluta om detta, möjlighet att lämna bemyndigande till styrelsen
att fatta emissionsbeslut.

fastställa koncernens och bolagets balans- och resultaträkningar, besluta
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Stämman beslutar även om de arvoden
som ska utgå till styrelseledamöterna och bolagets revisorer.
Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen när styrelsen anser
att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen ska
också sammankalla extra bolagsstämma när en revisor eller aktieägare
som innehar mer än tio procent av aktierna i bolaget skriftligen begär att
stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse
till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska
behandlas utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex (6)
veckor före och senast två (2) veckor innan bolagsstämman.
Den 22 januari 2021 hölls en extra bolagstämma där det beslutades om
att införa ett personaloptionsprogram om 525 000 optioner riktat till
bolagets anställda och andra nyckelpersoner. Stämman godkände även
en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för att säkerställa
bolagets leverans av aktier enligt detta personaloptionsprogram.
Årsstämman 2021 genomfördes den 12 maj 2021 genom poströstning
utan fysisk närvaro. På årsstämman fattades bland annat beslut om principer för utseende av valberedningen (se nedan) och bemyndigande för
styrelsen för genomförande av nyemission av aktier motsvarande högst
20 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Varje aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att få ett
angivet ärende behandlat på bolagsstämman. Aktieägare som önskar
utöva denna rätt måste framställa en skriftlig begäran till bolagets styrelse.
En sådan begäran ska i normala fall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att
ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Den 3 september 2021 hölls en extra bolagstämma där det beslutades att
bemyndiga styrelsen att inom gränserna för bolagets bolagsordning, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Dessutom valdes
Laura Chirica som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Stämmans ordförande ska väljas av stämman.

Årsstämman 2022 kommer att äga rum den 11 maj 2022 kl. 16:30 i
Gradientechs lokaler på Uppsala Science Park.

Till årsstämmans uppgifter hör att välja bolagets styrelse och revisorer,

Gradientech Årsredovisning 2021

Valberedning
Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per 31 augusti året innan årsstämman.
Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse
representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Valberedningen kan besluta att styrelsens
ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Till
ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat,
utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.
Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.
Inför årsstämman i maj 2022 består valberedningen av följande
ledamöter:
○ Henrik Didner (valberedningens ordförande), representerandes aktieägaren Monesi Förvaltnings AB
○ Allan Asp, representerandes aktieägaren Almi Invest
○ Ted Elvhage, representerandes aktieägaren STOAF
○ Peter Karlberg, nominerad av Sara Thorslund
Det är valberedningens uppgift att bereda och föreslå val av ordförande
till årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

Styrelsen
Styrelsens uppgifter
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet, som ska ske i bolagets och samtliga
aktieägares intresse. Några av styrelsens huvuduppgifter är att hantera
strategiska frågor avseende verksamhet, finansiering, resultat och finansiell ställning och fortlöpande utvärdera bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska också se till att det finns effektiva system för uppföljning och
kontroll av bolagets verksamhet och säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.
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Styrelsens sammansättning och oberoende

Revisions- och ersättningsutskott

Enligt Gradientechs bolagsordning ska styrelsen bestå av 3-7 ledamöter
med 0 till 2 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden
tills nästa årsstämma har hållits.

Gradientechs styrelse har beslutat att inte inrätta något särskilt revisionseller ersättningsutskott. Styrelsen i sin helhet ansvarar bland annat för
kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering, intern kontroll och
riskhantering samt granskning och utvärdering av revisorns arbete och
opartiskhet. Det är också styrelsens uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD.

Styrelsen består vid tiden för årsredovisningens offentliggörande av sex
ordinarie ledamöter: Gisela Sitbon (ordförande), Laura Chirica, Henrik
Didner, Rolf Ehrnström, Ted Elvhage och Simon Turner. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilken kommer
att hållas den 13 maj 2022. Varje styrelseledamot äger dock rätt att när
som helst frånträda uppdraget. Styrelseledamöterna i bolaget presenteras
i närmare detalj i avsnittet ”Styrelse och revisorer”. Nedan finns en tabell
avseende när ledamoten tillträdde sin position samt styrelsens bedömning av de olika ledamöternas oberoende.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande har till uppgift att bland annat leda styrelsens
arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med
verkställande direktören fortlöpande få den information som behövs för
att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling.
Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt
sätt. Styrelsens ordförande ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Ersättning till styrelsens ledamöter
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. På årsstämman i maj 2021 beslutades att styrelsens ordförande ska arvoderas med 5 prisbasbelopp per år som lön och ledamöter
ska arvoderas med 2 prisbasbelopp per år som lön.
Den ersättning som utgått till styrelsen under 2021 framgår av not 7.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens
arbetsformer och effektivitet. Det är styrelsens ordförande som ansvarar
för utvärderingen. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning
om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och
vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om
styrelsen är kompetensmässigt välbalanserad. Utvärderingen är ett viktigt
underlag för valberedningens arbete.

VD och andra ledande
befattningshavare
VD:s och övrig koncernlednings uppgifter
Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter koncernens
löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ska
föredra ärendena för styrelsen så att styrelsen kan fatta väl underbyggda
beslut. VD ska vidare löpande hålla styrelsen informerad om verksamhetens utveckling, ekonomiska ställning, likviditet och kreditläge samt alla
viktigare affärshändelser. Ledningsgruppen, som leds av bolagets VD,
består av personer med ansvar för väsentliga områden inom Gradientech.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare
För alla anställda med fast månadslön erläggs avgiftsbestämda
pensionspremier motsvarande premierna i den kollektivavtalad
tjänstepensionen ITP1.
Bolagets VD är berättigad till en månatlig fast lön om totalt 90 000 SEK
med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. VD är bunden av
ett konkurrensförbud som gäller under 6 månader från anställningens
upphörande. Övriga ledande befattningshavare är inte bundna av
konkurrensförbud.
Den ersättning som utgått till bolagets styrelse och VD, samt övriga
anställda under 2021 framgår av not 7.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer,
arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolaget, styrelsens mötesordning,
ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen
och verkställande direktören.
Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande
styrelsemötet.
Verkställande direktören är föredragande i strategiska, ekonomiska och
finansiella frågor. Mellan årsstämmorna 2021/2022 genomfördes 11 protokollförda sammanträden. Respektive ledamots närvaro vid styrelsemöten framgår enligt tabellen till höger.

Gradientech Årsredovisning 2021

Styrelsens sammansättning
Oberoende i förhålllande till:
Position

Ledamot sedan

bolaget och
dess ledning

Gisela Sitbon

Ordförande

2020

Ja

Ja

11/11

Laura Chirica

Ledamot

2021

Ja

Ja

8/8

Henrik Didner

Ledamot

2018

Ja

Nej

11/11

Rolf Ehrnström

Ledamot

2020

Ja

Ja

10/11

Ted Elvhage

Ledamot

2014

Ja

Ja

11/11

Simon Turner

Ledamot

2020

Ja

Ja

11/11

Namn

större aktieägare

Närvaro
styrelsemöten
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Kontrollmiljö
Den interna kontrollen baseras på en kontrollmiljö som omfattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Styrelsen har en skriftlig
arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens
arbetsfördelning. I arbetsordningen framgår även vilka frågor som ska
föreläggas styrelsen för beslut. Rollfördelning mellan styrelse och verkställande direktören finns kommunicerad i styrelsens arbetsordning samt i
dess VD-instruktion.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg
som är medlem i FAR. Revisionsberättelsen undertecknas av Stéphanie
Ljungberg.

VD leder därutöver verksamheten utifrån aktiebolagslagen, samt andra
lagar och förordningar. Styrelsen följer upp att fastlagda principer för den
finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer. Bolagsledningen
ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera
väsentliga risker i den löpande verksamheten.

Ersättning till revisorn

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman. Vid årsstämman i
maj 2021 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå på löpande räkning.

En tydlig organisation och beslutsordning syftar till att skapa en god
medvetenhet om risker hos medarbetarna och ett väl avvägt risktagande.
Inbyggda kontrollpunkter syftar även till att risken för felaktigheter i redovisningen minimeras.

Intern revision och kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen
och årsredovisningslagen som innehåller krav på att informationen om
de viktigaste inslagen i Gradientech system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå
i årsredovisningen.
Styrelsen ska bland annat se till att Gradientech har god intern kontroll
och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och
de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.
Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa
att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa
finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad
i överensstämmelse med god redovisningssed, uppfyller krav på informationsgivning i enlighet med interna policies samt att tillämpliga lagar och
förordningar följs.

Gradientech Årsredovisning 2021
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Styrelse

Gisela Sitbon, PhD

Henrik Didner, PhD

Rolf Ehrnström

Ordförande sedan 2020

Ledamot sedan 2018

Ledamot sedan 2020

Gisela Sitbon har en forskningsbakgrund inom molekylärbiologi, kombinerat med mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom Life
Science. Hon har både arbetat operativt och i affärsutvecklande roller.
Gisela var medgrundare och ledare av Professionell Genetics, ett tjänsteförsörjande diagnostikföretag som senare förvärvades av Capio. Har
för närvarande flera ordförandeposter och styrelseuppdrag i privata och
börsnoterade företag.

Medgrundare, ägare och arbetande ordförande i fondbolaget Didner &
Gerge. Är förnärvarande även ordförande för Uppsala University Invest.
Henrik Didner har en doktorsexamen i företagsekonomi från Uppsala
universitet.

Rolf Ehrnström har gedigen erfarenhet inom FoU från företag inom bioteknik och diagnostik sedan 40 år som Amersham Pharmacia Biotech,
Dako (förvärvat av Agilent) och pionjärföretaget inom mikrofluidik Gyros.
Han är idag CSO på börsnoterade Immunovia,

Född: 1958

Född: 1953

Utbildning: PhD i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Utbildning: Civ. ing. i biokemi och bioteknologi från KTH Stockholm.

Född: 1958

Tidigare erfarenhet: Fondförvaltning sedan 1994.

Utbildning: PhD i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Didner & Gerge Fonder AB,
Uppsala universitet Invest AB, Monesi AB och Hebeas AB. Styrelseledamot
i bland annat G-Förvaltning AB, Axel Johansson och Upsala Nya Tidning
Förvaltning AB.

Tidigare erfarenhet: 20 år i ledande positioner inom FoU på Pharmacia
Biotech. Därefter VP R&D på Gyros AB och CVP R&D på Dako A/S.

Tidigare erfarenhet: Styrelsearbete i publika, privata och ägarledda
bolag. Sådd- och tillväxtfinansiering i Life Science sektorn. Entreprenör,
VD, Sektionschef samt affärsrådgivare i innovativa Life Science företag.
Övriga uppdrag: Gisela Sitbon är styrelseordförande i Emplicure AB
och Nanologica AB samt styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals AB,
Encare AB och In Singulo AB.
Innehav: 6 000 aktier

Innehav: 1 782 346 aktier (via Monesi Förvaltnings AB).
Henrik Didner är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen,
men är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Scandinavian Chemotech
AB, SAGA Diagnostics AB, Fluimedix A/S och ZipPrime Oy samt Partner i
Ventac Partners. Rolf Ehrnström är även aktiv som konsult inom life science samt ledamot av olika bidragsorganisationer (Vinnova, EITH, NOME,
och Uppsala Bio-X).
Innehav: 4 878 aktier
Rolf Ehrnström är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
respektive Bolagets större aktieägare.

Gisela Sitbon är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
respektive Bolagets större aktieägare.
Gradientech Årsredovisning 2021
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Laura Chirica, PhD

Ted Elvhage

Simon Turner

Ledamot sedan 2021

Ledamot sedan 2014

Ledamot sedan 2020

Laura Chirica har en doktorsexamen i biokemi från Umeå universitet. Hon
har 20 års erfarenhet av ledande affärsbefattningar inom bioprocess, bioteknik och diagnostik. I hennes tidigare roll som Chief Commercial Officer
för Immunovia hade hon en nyckelroll i bolagets resa från tidig början
till lanseringen av den första produkten. Hon är också styrelseledamot i
Senzagen som utvecklar och säljer tester som utan djurförsök mäter ett
ämnes allergenicitet.

Bakgrund inom företagsekonomi och biokemi med ledande positioner på
företag inom IT och life science som Pall. Grundare av flera affärsängelnätverk, engagerad i många nystartade företag och i Investpodden. Är även
ordförande för Keiretsu Forum Nordics och styrelseledamot i börsnoterade Fingerprint Cards.

Simon Turner har en bakgrund inom Life Science investeringar i tidig
bolagsfas, med fokus inom precisionsmedicin, medicinteknik och digital
medicin. Gedigen erfarenhet av internationella due diligence processer
och innovationsscouting från exempelvis franska Kurma Partners och
Baxter International.

Född: 1968

Född: 1988

Utbildning: BSc i kemi och biokemi från Millersville University, PA, USA.

Utbildning: BSc i biomedicin från King’s College, England, och MSc i
internationell business från SKEMA Business School, Frankrike.

Född: 1968
Utbildning: PhD i biokemi från Umeå universitet.
Tidigare erfarenhet: CCO för Immunovia AB, VP Sales and Marketing
på Euro Diagnostica AB, Director Purification Technologies Europe på
Sartorius Stedim, Global Marketing Director på Dako A/S samt Global
Marketing Program Manager på GE Healthcare.
Övriga uppdrag: Laura Chirica är styrelseledamot i SenzaGen AB.
Innehav: 4 878 aktier
Laura Chirica är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
respektive Bolagets större aktieägare.

Tidigare erfarenhet: Styrelsearbete i publika, privata och ägarledda
bolag. Sådd- och tillväxtfinansiering i innovativa företag. Investerare,
entreprenör, VD och ledande positioner, såsom affärsutveckling, försäljning, förhandling och teknikutveckling i innovativa tillväxtföretag.
Övriga uppdrag: Privat investeringsverksamhet i egna bolag. Ägare och
styrelseordförande i Keiretsu Forum Nordics AB. Ägare och styrelseledamot i Stockholms Affärsänglar Management AB, E14 Invest AB, TidyApp
Nordics AB samt styrelseledamot i det noterade biometriföretaget
Fingerprint Cards AB.
Innehav: 182 454 aktier (privat och via XLNT Optimization AB).

Tidigare erfarenhet: Bakgrund inom Venture Capital finansiering
av företag inom medicinteknik och diagnostik samt Senior Manager
Innovation Scout på Baxter.
Övriga uppdrag: Simon Turner är idag partner hos Sofinnova Partners
och arbetar även i diverse paneler och innovationsorganisationer som
t.ex. EIT Health. Ägare och styrelseordförande i Nomis LS SASU.
Innehav: –
Simon Turner är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
respektive Bolagets större aktieägare.

Ted Elvhage är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Gradientech Årsredovisning 2021
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Ledande befattningshavare

Sara Thorslund, PhD

Urban Adolfsson

Peter Karlberg

Marcus Berglund

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

VP Sales

Chief Technology Officer

Medgrundare och VD för Gradientech sedan starten
2009. Sara Thorslund har fått flera utmärkelser för innovation och entreprenörskap under Gradientechs resa
till ett internationellt diagnostikföretag. Beskrivs som
en av dagens förebilder som formar vår framtid i en av
Mondials bokpublikationer (2020). Författare till fler än
10 vetenskapliga publikationer och uppfinnare av en
handfull patent.

Urban Adolfsson har en bred bakgrund inom ekonomi
i olika roller och organisationer, inklusive redovisning,
finans- och affärsanalys, kassaflödes- och investeringsplanering samt kapitalresning.

Peter Karlberg började på Gradientech i början av
2022 med ansvar för att bygga och leda den kommersiella delen av bolagets verksamhet.

Marcus Berglund började på Gradientech 2017.
Bakgrund inom system, elektronik och SW-utveckling
i ledande utvecklingsroller som teamledare, projektledare och konsultchef på Life Science-, fordons- och
industriföretag.

Född: 1977

Tidigare erfarenhet: Tidigare befattningar
inkluderar revisorsuppdrag på Ernst & Young, ledande
befattningar inom ekonomistyrning på företag som
PA Resources, Envirotainer och senast som CFO och
interim VD på Encare.

Utbildning: PhD i materialvetenskap och mikrostrukturteknik från Uppsala universitet. Civ. ing i teknisk
biologi från Linköpings universitet.
Tidigare erfarenhet: Medgrundare av Gradientech
AB 2009. Forskning inom patientnära mikrofluidapplikationer på Uppsala universitet.
Aktieinnehav: 402 000
Optionsinnehav: 94 500

Född: 1971
Utbildning: MSc i företagsekoknomi från Uppsala
universitet.

Aktieinnehav: Optionsinnehav: 27 743

Född: 1968
Utbildning: BSc i molekylärbiologi från Uppsala
universitet. Diplomerad exportsäljare från Jensen
Education.
Tidigare erfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet av
internationell kommersialisering inom expanderande
Life Science företag, samt delaktig i lanseringen av
nya produktlinjer för större företag. Peter Karlberg har
arbetat i ledande kommersiella roller i företag som
Life Technologies, Thermo Fisher Scientific, Roche
Diagnostics, men även mindre företag som Fluidigm,
Olink, Celsee och Pyrosequencing. Var styrelseledamot
i Gradientech 2010-2015.

Född: 1981
Utbildning: Civ.ing i elektronikdesign från Linköpings
universitet.
Tidigare erfarenhet: Mer än 15 års erfarenhet av
industriell system-, elektronik- och mjukvaruutveckling. Projektledarroller på bolag såsom Electroengine,
Kontigo Care och BlueAir via Prevas AB.
Aktieinnehav: 1 463
Optionsinnehav: 25 986

Aktieinnehav: 17 000
Optionsinnehav: 27 743
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Ann-Sofie Andersson

Christer Malmberg, PhD

Martin Karlsson, PhD

Cecilia Johansson, PhD

Marketing and Communication Manager

Chief Scientist

Production & Supply Manager

Head of Microbiology

Ann-Sofie Andersson började på Gradientech 2013
som sälj- och marknadschef. Lång bakgrund från internationellt ledande diagnostikföretag.

Christer Malmberg har gedigen erfarenhet från forskning inom klinisk och diagnostisk mikrobiologi kring
metoder för tidig upptäckt av fenotypiska effekter
av antibiotika. Började på Gradientech 2014 som
projektledare för instrumentutvecklingen och är idag
forskningsansvarig.

Martin Karlsson började på Gradientech under 2021
och har längre industriell erfarenhet från produktion
av både läkemedel- och medicintekniska produkter.
Martin har stort fokus på att bygga processer som
fokuserar på effektivitet och kvalitet för att utveckla en
framgångsrik tillverknings- och inköpsorgansation på
Gradientech.

Började på Gradientech 2019 som ansvarig för mikrobiologiverksamheten i bolaget och har gedigen erfarenhet från forskning kring kliniskt relevanta bakterier
och virus. Cecilia Johansson är författare till fler än 15
vetenskapliga publikationer.

Född: 1964
Utbildning: Marknadsekonom, samt universitetsstudier i cellbiologi och immunologi från Uppsala
universitet.
Tidigare erfarenhet: Över 30 års erfarenhet från
bolag inom Life Science sektorn som Pharmacia
Diagnostics (idag Thermo Fisher), Anamar och
Mercodia. Tidigare befattningar inkluderar roller
som produktchef, samt inom internationell marknadsföring, sälj- och projektledning. Bred erfarenhet inom affärsutveckling, kvalitetssäkring och
distributörshantering.
Aktieinnehav: –

Född: 1984
Utbildning: PhD i medicinska vetenskaper och Civ.
ing i molekylär bioteknologi från Uppsala universitet.

Född: 1982
Utbildning: PhD i fysikalisk kemi från Uppsala universitet, magisterexamen i analytisk kemi från Linköpings
universitet.

Tidigare erfarenhet: Forskningsbakgrund inom
klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens. Sedan
2014 projektledare för instrumentutveckling och dataanalys inom Gradientechs utvecklingsprojekt inom
AST-diagnostik.

Tidigare erfarenheter: 10 års erfarenhet från olika
utvecklings- och kvalitetstjänster på Galderma (senare
Nestlé Skin Health), inkluderat kvalitetskontrollchef.

Aktieinnehav: –

Aktieinnehav: –

Optionsinnehav: 35 316

Optionsinnehav: 27 743

Född: 1975
Utbildning: PhD i medicinsk virologi och MSc i biologi från Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet: Mer än 20 års forsknings- erfarenhet och arbete med kliniskt relevanta bakterier och
virus, mångårig expertis inom mikrobiologiska- och
molekylärbiologiska analysmetoder.
Aktieinnehav: –
Optionsinnehav: 27 743

Optionsinnehav: 37 749
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