
Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning inom Linc

INTRODUKTION

Bolagsstyrningen avser strukturen och processerna för verksam-
hetens styrning, ledning och kontroll. Lincs affärsverksamhet är 
att investera i och att äga företag och som ägare skapa värde i 
företagen och därmed även för Lincs aktieägare. God bolags-
styrning är därför centralt. Linc är ett svenskt aktiebolag noterat 
på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 28 maj 2021. Bolags-
styrningen regleras bland annat av Aktiebolagslagen, Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyr-
ning (Koden), bolagsordningen, policyn för ansvarsfullt ägande 
och agerande, samt styrelsens och verkställande direktörens ar-
betsordningar. Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet 
med årsredovisningslagen och Koden. Bolagsstyrningsrapporten 
redogör för Lincs bolagsstyrning under räkenskapsåret 2021 och 
har granskats av bolagets revisor, se sidorna 88-91.

AV VIKELSER FRÅN KODEN

Linc rapporterar i bolagsstyrningsrapporten om eventuella 
avvikelser från Koden. Inga avvikelser från Koden förekommer.

AV VIKELSER FRÅN EMIT TENTREGELVERKET

Linc rapporterar i bolagsstyrningsrapporten om eventuella 
överträdelser av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. 
Inga överträdelser av regelverket eller avvikelser från god sed 
på aktiemarknaden, enligt beslut av Nasdaq Stockholms dis-
ciplinnämnd eller uttalande från Aktiemarknadsnämnden, har 
skett sedan Linc noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista.

BOL AGSORDNING

Nuvarande bolagsordning fastställdes på årsstämman den 
12 april 2021. Den anger bland annat att styrelsens säte ska 
vara i Stockholm, att styrelsens ledamöter årligen väljs av 
årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits samt 
att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och högst fem 
ledamöter utan suppleanter. Den fullständiga bolagsordningen 
finns tillgänglig på Lincs hemsida.

Revisor

Aktieägarna genom bolagsstämman Valberedning

Ersättningsutskott

Revisionsutskott
Styrelse

Ledningsgrupp – VD, CFO
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BOL AGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i Lincs angelägenheter utövas via 
bolagsstämman som är Lincs högsta beslutande organ. Bolags-
stämman beslutar bland annat om disposition beträffande 
bolagets resultat, förändringar i bolagsordningen samt utser 
styrelsens ledamöter, styrelseordförande och revisorer efter för-
slag från valberedningen. Årsstämma ska hållas inom sex må-
nader efter räkenskapsårets utgång och kallelse till årsstämma 
i Linc ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor 
och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma 
skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt 
på Lincs hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 
Dagbladet. 

Förutom årsstämman kan extra bolagsstämmor samman-
kallas. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex 
och senast tre veckor före bolagsstämman.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma 
ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken 
senast sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bola-
get för deltagande i bolagsstämman senast den dag som ang-
es i kallelsen till stämman. Utöver att anmäla sig hos Bolaget 
för deltagande måste aktieägare vars aktier är förvaltarregist-

rerade, genom en bank eller annan förvaltare, låta registrera 
aktierna i eget namn så att aktieägaren är rösträttsberättigad i 
bolagsstämmoaktieboken senast fyra bankdagar före bolags-
stämman. Aktieägare som önskar bli rösträttsregistrerade bör 
informera sina förvaltare om detta i god tid före denna dag. 
Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller 
genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. 
Det är möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman 
på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. 
Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som 
ifrågavarande aktieägare innehar.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstäm-
ma ska skicka en skriftlig begäran härom till Bolagets styrelse. 
Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda i god tid före 
bolagsstämman, i enlighet med den information som tillhan-
dahålls på Bolagets webbplats i samband med offentliggöran-
det av tid och plats för bolagsstämman.

ÅRSSTÄMMA 2022

Lincs första årsstämma som noterat bolag kommer att hållas 
den 11 maj 2022. Mer information om årsstämman finns på 
Lincs hemsida.

Ägande per 31 December 2021 Antal aktier Andel av kapital Andel av röster

st % %

Bengt Julander (privat och bolag)    37 761 195 65,2% 65,2%

Nordea fonder      2 657 255 4,6% 4,6%

Statestreet Bank & Trust Co (klientkonto)      2 353 208 4,1% 4,1%

Enter fonder      2 347 847 4,1% 4,1%

Swedbank Robur fonder      2 280 418 3,9% 3,9%

Handelsbanken fonder      1 870 703 3,2% 3,2%

BNY Mellon SA/NV (klientkonto)      1 120 814 1,9% 1,9%

Danica Pension      1 119 402 1,9% 1,9%

SEB fonder         388 589 0,7% 0,7%

Avanza Pension         490 466 0,8% 0,8%

Top 10    52 389 897 90,5% 90,5%

Övriga      5 520 550 9,5% 9,5%

Totalt    57 910 447 100,0% 100,0%

Källa: Euroclear

AKTIER,  RÖSTER OCH ÄGANDE

Lincaktien är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 
28 maj 2021. En börspost utgörs av 1 aktie. Moderbolaget har 
57 910 447 stamaktier. Varje stamaktie representerar en röst. 
Det finns ingen begränsning av hur många röster en aktieägare 
kan avge vid bolagsstämma. 
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VALBEREDNING

Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens leda-
möter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen 
ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter, varav en ska 
utses till ordförande. I enlighet med Koden ska majoriteten 
av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande 
till Bolaget och bolagsledningen. Därutöver ska minst en av 
valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till 
den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av 
aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Vid årsstämma den 12 april 2021 antogs instruktioner för 
valberedningen att gälla tills vidare. Dessa instruktioner sam-
manfattas nedan och fullständiga instruktioner finns tillgänglig 
på Lincs hemsida.

Principer för tillsättande av och instruktioner för valbered-
ningen – sammanfattning
Vid utgången av tredje kvartalet varje år skall bolagets tre 
största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse 
en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande 
ingår i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall 
offentliggöras så snart den utsetts. Valberedningens mandat 
löper till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen 
av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader innan 
årsstämman. Styrelsens ordförande, Bengt Julander, ingår i 
valberedningen som ledamot.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman  
lämna förslag till: 
• val av ordförande på stämman;
• val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i  

bolagets styrelse;
• val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant;
• ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor 

samt i förekommande fall avseende utskottsarbete; och
• i den mån så anses erforderligt, ändringar i instruktionen  

för valberedningen.

Valberedningen skall enligt koden tillse att bolaget har en 
styrelse som är lämplig med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt med en ändamål-
senlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd 
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
En jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Valberedningens inför årsstämman 2022
Valberedningen inför årsstämman 2022 i Linc AB (publ) består 
av följande personer:
 – Martin Julander som utsetts av Bengt Julander & Cronhamn 

Invest AB (ordförande)
 – Jan Särlvik som utsetts av Nordea Fonder
 – Pär Sjögemark som utsetts av Handelsbanken fonder
 – Bengt Julander, styrelsens ordförande

Lincs tredje största ägare, Capital Group, har avböjt delta-
gande i valberedningen. Baserat på ägarförhållandena vid 
avstämnings datumet har det därför beslutats att valberedningen 
inför årsstämman 2022 ska bestå av företrädare utsedda av de 
två största aktieägarna och den fjärde största ägaren.

ST YRELSE

Styrelsens arbete
Styrelsen är, efter bolagsstämman, Bolagets högsta beslutsfat-
tande organ. Styrelsens arbetsuppgifter anges i Aktiebolagsla-
gen, Bolagets bolagsordning och Koden. Styrelsens arbete 
styrs även av en skriftlig arbetsordning som fastställs årligen. 
Arbetsordningen reglerar bland annat arbetsfördelning och 
ansvarsfördelning mellan styrelsen, styrelseordföranden och 
den verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruk-
tioner för styrelsens utskott/kommittéer, för den verkställande 
direktören och för den finansiella rapporteringen.

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning-
en av Bolagets angelägenheter, vilket bland annat innefattar 
ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier 
och mål, budget och affärsplaner, fastställande av riktlinjer för 
att säkerställa att Bolagets verksamhet är långsiktigt värdeska-
pande, granskning och godkännande av bokslut, beslutsfattan-
de i frågor rörande investeringar och försäljningar, kapitalstruk-
tur och utdelningspolicy, utveckling och antagande av centrala 
policyer, tillseende av att kontrollsystem finns för uppföljning 
av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillseende av att system 
finns för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet 
och risker, betydande förändringar i Bolagets organisation 
och verksamhet, utseende av Bolagets verkställande direktör 
och fastställande av lön och andra anställningsförmåner för 
Bolagets verkställande direktör och andra ledande befattnings-
havare, i enlighet med av bolagsstämman antagna riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare.

Normalt sett utses styrelseledamöter av årsstämman för ti-
den intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsord-
ning ska antalet styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman 
vara lägst tre och högst fem utan suppleanter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av bolags-
stämman och ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt 
och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. Ut-
över dessa möten kan det kallas till ytterligare styrelsemöten för 
att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie 
styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden 
och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande 
ledningen av Bolaget.

Årligen genomförs en detaljerad utvärdering av styrelsen. 
Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, 
individuella styrelsemedlemmar samt styrelsens arbete och rutiner. 

Koden innehåller regler avseende styrelseledamöternas 
oberoende och uppställer krav på att majoriteten av  
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styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget, 
bolagsledningen samt bolagets största aktieägare. Tre av leda-
möterna är oberoende till bolaget och bolagets ledning. Tre av 
ledamöterna är oberoende i förhållande till de största aktieägarna.

Bolagets styrelse består vid utgången av verksamhetsåret 
av fyra ordinarie ledamöter. Ledamöterna presenteras i avsnittet 
”Styrelse”.

Styrelsen hade 24 protokollförda styrelsemöten under 
verksamhetsåret 2021. Ledamöternas närvaro vid styrelsemötena 
framgår av tabellen nedan.

styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören. 
Den verkställande direktören ansvarar även för att upprätta 
rapporter och sammanställa information från bolagsledning-
en inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på 
styrelsemöten.

I enlighet med instruktionen för finansiell rapportering är 
den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering 
i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller 
tillräcklig information för att fortlöpande kunna utvärdera Bola-
gets finansiella ställning. 

Verkställande direktören närvarar vid samtliga styrelsemö-
ten. Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen och 
deltar inte i de punkter på styrelsemötets agenda där styrelsen 
utvärderar verkställande direktören eller träffar bolagets revisor 
för utvärdering av ledningen. Ledningsgruppen består av 
verkställande direktören och finansdirektören, vilka presenteras 
i avsnittet ”Ledning”.

ERSÄT TNINGAR TILL ST YRELSE OCH LEDNING

Styrelse
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive 
ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämma den 
12 april 2021 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 400 
000 kr till styrelsens ordförande och med 200 000 kr till envar av 
övriga styrelseledamöter. Styrelsens ledamöter har inte rätt till 
några förmåner efter att deras styrelseuppdrag har avslutats. 
Arvoden framgår av not 8 Löner, ersättingar och upplysningar 
om personal, styrelse och ledande befattningshavare.

Ledning
Vid årsstämma den 12 april 2021 beslutades att anta riktlin-
jer för ersättning till ledande befattningshavare i Linc. Dessa 
riktlinjer finns tillgängliga på bolagets hemsida. Ersättningen 
till ledande befattningshavare för 2021 består av fast kontant 
ersättning, rörlig ersättning, avgiftsbaserad tjänstepension med 
försäkringsskydd samt sjukvårdsförsäkring. Ersättningar fram-
går av not 8 Löner, ersättingar och upplysningar om personal, 
styrelse och ledande befattningshavare.

REVISOR

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Revision av Lincs finansiella rapporter och räkenskaper samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utförs 
i enlighet med god revisionssed i Sverige. Efter varje räken-
skapsår ska Bolagets revisor lämna en revisionsberättelse och 
en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. 

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en eller två 
revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan 
även registrerat revisionsbolag utses. Bolagets revisor är Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Leonard Daun (född 
1964) som huvudansvarig revisor.

Närvaro/ 
styrelsemöten

Bengt Julander 24 / 24

Marianne Dicander Alexandersson 24 / 24 

Ulrika Dellby 24 / 24

Anders Hansen 24 / 24 

Revisionskommitté
Bolaget har en revisionskommitté bestående av tre ledamöter: 
Ulrika Dellby (ordförande), Anders Hansen och Marianne  
Dicander Alexandersson. Revisionskommittén ska, utan att det 
påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat 
övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effekti-
viteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig 
informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-
redovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och 
självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn 
tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision, samt biträda  
vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om 
revisorsval. Under året har fem möten med revisionskommittén 
genomförts där samtliga ledamöter närvarat vid samtliga möten.

Ersättningskommitté
Bolagets styrelse har en ersättningskommitté bestående av 
styrelsen som helhet. Bengt Julander är ordförande för ersätt-
ningskommittén. Ersättningskommittén ska bland annat bereda 
förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningskommittén 
ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade 
program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämp-
ningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattnings-
havare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

VERKSTÄLL ANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE  

BEFAT TNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och 
ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga 
driften av Bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören framgår av arbetsordningen för 
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Utöver revisionsuppdraget har PwC under räkenskapsåret 
2021 anlitats för ytterligare tjänster, främst avseende frågor 
relaterade till Bolagets förberedelser för notering på Nasdaq 
Stockholm. Sådana tjänster har alltid och endast tillhandahål-
lits i den utsträckning som är förenlig med bestämmelserna i 
revisorslagen (2001:883) och FAR:s yrkesetiska regler avseende 
revisors opartiskhet och självständighet. Uppgift om arvoden 
framgår av not 7 Revisionsarvoden.

Internrevision 
Enligt Koden ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en sär-
skild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsens uppfatt-
ning är att det för närvarande inte föreligger något behov av en 
sådan funktion i verksamheten. Det finns instruktioner och en 
löpande utvärdering sker av att ansvariga personer i organisa-
tionen har den kompetens och de stödresurser som krävs för 
att fullgöra arbetet i samband med framtagandet av finansiella 
rapporter.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Allmänt
Linc har inrättat ett ramverk för intern kontroll som syftar till 
att uppnå en effektiv organisation som når de målsättningar 
som har satts upp av styrelsen. Detta ramverk inbegriper ett 
arbete med att säkerställa att Bolagets verksamhet bedrivs 
korrekt och effektivt, att lagar och regler efterlevs samt att den 
finansiella rapporteringen är korrekt, tillförlitlig och i enlig-
het med tillämpliga lagar och regler. Lincs arbete med intern 
kontroll innefattar följande moment: kontrollmiljö, riskbedöm-
ning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
övervakning.

Kontrollmiljö
Lincs kontrollmiljö är baserad på arbetsfördelningen mellan 
styrelse, styrelsens utskott/kommittéer, verkställande direktör 
och CFO samt de värderingar som styrelsen och bolagsled-
ningen kommunicerar och arbetar utifrån. I syfte att behålla 
och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö samt att efterleva 
tillämpliga lagar och regler har Bolagets styrelse, som ytterst 
ansvarigt organ, fastställt ett antal grundläggande dokument 
av betydelse för intern kontroll och riskhantering vilka består av 
styrdokument, policyer, och instruktioner, innefattande bland 
annat arbetsordning för styrelsen och revisionskommittén, 
instruktioner för verkställande direktör, finanspolicy, informa-
tionspolicy, insiderpolicy samt ekonomihandbok. 

Tillämpliga policyer och instruktioner distribueras till be-
rörda anställda inom Linc.

Riskbedömning
Linc har inrättat ett ramverk för riskbedömning som innebär att 
Bolaget årligen genomför en riskanalys och riskbedömning. I 
enlighet med detta ramverk identifieras och kategoriseras risker 
i följande områden: 
 – affärsmässiga/operationella risker,
 – finansiella risker,
 – hållbarhetsrisker, och
 – politiska risker.

Bolagets mål med riskanalysen är att identifiera de största 
riskerna som kan hindra Bolaget från att nå dess mål eller 
genomföra dess affärsidé. Målsättningen är även att utvärdera 
dessa risker baserat på sannolikheten för att de uppkommer i 
framtiden och i vilken mån riskerna skulle kunna påverka Bola-
gets målsättningar för det fall de skulle inträffa.

Bolagets CFO rapporterar årligen identifierade risker till 
revisionskommittén och styrelsen. Styrelsen utvärderar sedan 
Bolagets riskhanteringssystem, däribland riskbedömningar, i en 
årlig riskrapport i vilken de mest väsentliga delarna av Bolagets 
interna kontroll och riskhantering granskas i detalj. Syftet med 
detta förfarande är att säkerställa att väsentliga risker hanteras 
och att kontroller som motverkar identifierade risker är imple-
menterade.

Kontrollaktiviteter
Linc har inrättat en riskhanteringsprocess som innefattar ett an-
tal nyckelkontroller av sådant som ska upprättas och fungera i 
riskhanteringsprocesserna. Kontrollkraven utgör ett viktigt verk-
tyg som möjliggör för styrelsen att leda och utvärdera informa-
tion från bolagsledningen samt att ta ansvar för identifierade 
risker. Bolaget fokuserar på att dokumentera och utvärdera 
de största riskerna relaterade till finansiell rapportering för att 
säkerställa att Bolagets rapportering är korrekt, tillförlitlig och i 
enlighet med tillämpliga lagar och regler. Dokumentation och 
utvärdering av riskhanteringsprocessen relaterad till finansiell 
rapportering presenteras regelbundet av CFO till Bolagets 
revisionskommitté samt ingår som underlag i styrelsens årliga 
riskutvärdering.

Information och kommunikation
Lincs styrelse har antagit en informationspolicy och en insi-
derpolicy vilka styr Bolagets hantering och kommunikation av 
insiderinformation och annan information. Insiderpolicyn avser 
att reducera riskerna för insiderhandel och annat olagligt age-
rande samt att underlätta Bolagets efterlevnad av tillämpliga 
regler för hantering av insiderinformation. Bolagets kommuni-
kation ska vara långsiktig och förenlig med Bolagets varumärke, 
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vision, affärsidé, strategier, mål och värderingar. Kommunika-
tionen ska vara öppen, saklig, välstrukturerad och välplanerad. 
Bolaget ska lämna korrekt, relevant och fullständig information 
i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Övervakning
En självutvärdering av den interna kontrollens effektivitet ska 
genomföras årligen av identifierade personer inom organisa-
tionen. Bolagets CFO är ansvarig för att presentera resultatet av 
självutvärderingen för revisionskommittén och styrelsen. En vis-
selblåsarpolicy finns för att anställda och övriga intressenter ska 
kunna framföra påpekanden om eventuella brister i finansiella 
rapportering eller andra missförhållanden i bolaget.
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Styrelse
BENGT JUL ANDER

Född 1953. Ordförande sedan 1991.

Oberoende i förhållande till Bolaget/Större aktieägare: Nej/Nej

Utbildning: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. 

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Knil AB samt styrelseledamot i Sedana 
Medical AB, Cronhamn Invest AB, Livland Skog AB, Part Production Sweden AB, Reison 
Medical AB, Swevet AB och Swevet Holding AB. Styrelseledamot och suppleant i 
mindre dott erbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.

Innehav i Linc AB: Bengt Julander äger 37 761 195 aktier privat och genom bolag. 

ANDERS HANSEN 

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende i förhållande till Bolaget/Större aktieägare: Ja/Ja

Utbildning: Leg. läkare och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Specialist i psykiatri, Sofi ahemmet Sjukhus. 
Styrelseledamot i MedCap AB och Gram Medicin AB. 

Innehav i Linc AB: Anders Hansen äger 400 000 köpoptioner i Linc AB.

ULRIKA DELLBY

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende i förhållande till Bolaget/Större aktieägare: Ja/Ja

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Ledamot i Lifco AB, Fasadgruppen Group AB, SJ AB, Kavli 
Holding AS, Werksta Nordic AB samt IVAs Näringslivsråds styrelse. 

Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB.

Innehav i Linc AB: Ulrika Dellby äger 200 000 köpoptioner i Linc AB.

MARIANNE DICANDER ALEXANDERSSON

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2021.

Oberoende i förhållande till Bolaget/Större aktieägare: Ja/Ja

Utbildning:  Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Occlutech Holding AG, MDA Manage-
ment AB, Sahlgrenska Science Park, Saminvest AB och Kungliga Ingenjörsvetenskap-
sakademin (IVA Väst) och ledamot i Oblique Therapeutics AB, Promore AB samt Tand 
och läkemedelsförmånsverket (TLV) insynsråd.

Innehav i Linc AB: Marianne Dicander Alexandersson äger 200 000 köpoptioner i Linc AB.

46 Linc Årsredovisning 2021



Ledning
KARL TOBIESON

VD sedan 2020.
Född 1974. 
Tidigare erfarenheter: Karl Tobieson var vd för MedCap AB 2008–2020. Dessförinnan 

drev han en corporate fi nance fi rma tillsammans med en partner och var innan 
dess investment Manager på Centrecourt och Cell Innovation. Karl Tobieson inledde 
sin karriär som trainee på Volvo.

Utbildning: Karl Tobieson har en master i maskinteknik med inriktning industriell 
ekonomi, från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Styrelsebefatt ning: Styrelseordförande MedCap AB. 

Innehav i Linc AB: Karl Tobieson äger 2 000 000 köpoptioner i Linc AB. 

THOMAS BERGH 

CFO sedan 2020.
Född 1982. 
Tidigare erfarenheter: Thomas Bergh var investment manager på MedCap AB 

2016–2020. Dessförinnan var han under nio år verksam inom investment banking 
på Morgan Stanley i Stockholm och UBS i London. 

Utbildning: Thomas Bergh är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 

Styrelsebefatt ning: Styrelseledamot nWise AB, nWise Ägare AB, Animal Probiotics 
Sweden AB och Oncorena Holding AB.

Innehav i Linc AB: Thomas Bergh äger 1 000 000 köpoptioner i Linc AB. 

JOHAN HÄ HNEL 

Ansvar för investerarrelationer (uppdrag avslutat per 31 december 2021).
Fö dd 1965. 
Tidigare erfarenheter: Johan Hä hnel har under 24 å r arbetat som informationschef 

och/eller ansvarig för IR fö r ett  fl ertal internationella fö retag, inklusive BHG Group, 
Internationella Engelska Skolan, MedCap, EQT, Unilever, 3i, Stockholms Fondbö rs, 
Atle, Nordea och Q-Med och är ägare och vd fö r konsultfi rman Comir AB. 

Utbildning: Johan Hä hnel har en examen i marknadsfö ring och ekonomi frå n Lunds- och 
Stockholms universitet och har studerat tyska vid Universitä t Marburg och arabiska 
vid Jordan University. 

Innehav i Linc AB: Johan Hä hnel äger inga aktier eller optioner i bolaget. 

Linc Årsredovisning 2021 47 


