Cinis Fertilizer väljer ny styrelse
Vid sin bolagsstämma har Cinis valt in Anna Kinberg Batra, Viktoria Bergman, Åsa
Källenius, Morgan Sadarangani och Sten Hedbäck som nya styrelseledamöter.
Sammansättningen av styrelsen är ett viktigt led i bolagets ambition att
börsnoteras under 2022, meddelar huvudägarna Jakob Liedberg (VD) och Roger
Johansson (Styrelseordförande).
Anna Kinberg Batra, fd riksdagsledamot och partiledare för Moderaterna, arbetar
numera med styrelser, rådgivning och investeringar i både privata och offentligt ägda,
noterade och onoterade bolag inom klimat, teknik och samhällsförändring. Bland
hennes övriga styrelseuppdrag finns Carasent, Castellum, SJR och Swedish Space
Corporation. Hon är ordförande i Soltech Energy Sweden och för branschföreningen
Svensk Solenergi, samt även ledamot av Stockholms Handelskammares fullmäktige.
Viktoria Bergman har haft ledande befattningar i internationella företag i flertalet
branscher, bl.a. som Hållbarhetsdirektör och Kommunikationsdirektör, innan hon de
senaste åren helt inriktat sig på styrelsearbete. Viktoria har bred global erfarenhet av
hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning, kommunikation, marketing samt affärs- och
produktutveckling. Bland Viktorias nuvarande styrelseuppdrag kan nämnas Vattenfall,
Trianon samt WaterAid.
Åsa Källenius, CFO Mekonomen, har även hon mångårig erfarenhet av styrelsearbete
och sitter för närvarande i styrelsen för de på̊ Stockholmsbörsen noterade bolagen
Green Landscaping Group och Sintercast. Åsa är även styrelseledamot i Källenius Invest
samt KAAX Investment, som investerar i bl a fintech och e-handelsbolag.
Morgan Sadarangani var tidigare CFO på Tethys Oil innan han 2017 grundade
investmentbolaget Molindo Energy där han är VD. Molindo Energy investerar i innovativa
teknikföretag som står inför kommersialisering. Morgan är även styrelseordförande i
Meva Energy och Ecohelix, samt styrelseledamot i Apstec, Graphmatech och Altris.
Advokat Sten Hedbäck, som under sin karriär bland annat har varit advokat på Vinge
och Legal Counsel på Electrolux, är till vardags partner på TM & Partners Advokatfirma i
Stockholm.
Styrelseordförande Roger Johansson är sedan 2011 aktiv på̊ Roxtec där han är EVP för
affärsområdet Marine & Offshore. Utöver detta uppdrag är han också̊
styrelseordförande i Power Heat Holding, som har ägarintressen i ett fyrtiotal olika
bolag i Skåne. Roger sitter också̊ i Veg of Lunds styrelse.
”Vi är mycket glada och stolta att välkomna Anna, Viktoria, Åsa, Morgan och Sten både
som investerare och som medlemmar i Cinis Fertilizers styrelse”, säger VD Jakob
Liedberg.
”Efter att ha tagit in 40 MSEK i en pre-IPO emission under september 2021, så kommer
vi nu genast att inleda diskussioner med rådgivare med avsikt att notera bolaget på̊
Nasdaq First North under våren 2022. I samband med IPO:n så kommer vi att ta in
tillräckligt med kapital för att bygga två̊ produktionsanläggningar av cirkulär och
fossilfri kaliumsulfat i Örnsköldsvik respektive Skellefteå̊ ”, avslutar Jakob.

Om Cinis Fertilizer
Cinis är en svensk producent av mineralgödselmedlet kaliumsulfat (K2SO4) som har en
global och växande marknad. Via en fossilfri process, tillverkas vår produkt från
återvunnet industriavfall från pappers- och massaindustrin samt från tillverkningen av
elbilsbatterier. Produktionen kommer att använda hälften så mycket energi som dagens
produktionsmetoder och resultatet är ett fossilfritt gödningsmedel med ett nära noll
koldioxidavtryck. För mer information besök www.cinis-fertilizer.com.

