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 Pressmeddelande 

 

Förslag till ny styrelsesammansättning från huvudägaren 
 

 
Smart Energy´s huvudägare Energifonden Sverige AB har sedan tidigare begärt en extra 
bolagsstämma för att ändra styrelsesammansättningen i Smart Energy Sweden Group AB. 

Stämman kommer att hållas den 16e juli och nedan förslag till ny styrelsesammansättning har 
inkommit från Energifonden. Föreslagen ny styrelse enligt nedan är sammansatt pga dess 
olika kompetensområden för att klara den starka expansion Smart Energy står inför. 
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Håkan Patrick Sjögren 
 

Beskrivning  
Är en bevisad VD, innovativ seriell entreprenör, pionjär och grundare av 10 + inhemska och 
internationella företag inom teknik, hälsovård och konsumentvaror. 20+ års rekord för 

företagsoptimering för att säkerställa stabilitet, innovation, tillväxt och ökad lönsamhet. 
Omstrukturerade och framgångsrikt sålde flera företag. Specialiserar sig vid analys och diagnos av 
problemområden för att identifiera och genomföra affärsintäkter och lönsamhetsstrategier. Är även 

sedan 2019-06-30 certifierad i styrelsearbete hos svenska styrelseakademien och han sitter även med 
i ett flertal olika styrelseuppdrag. 
 

Kompetensområdena omfattar 
Oberoende direktör 
Rådgivande styrelseledamot 

Nya Ventures 
Familjeföretag 
Startups Företag 

Nästa stegs tillväxtstrategier 
Outsourcing av affärsprocesser 
Leverantörsförbindelser och försäljning 

Budgetering, & Finansiell analys 
Ny affärsutveckling 
Sociala medier marknadsföringsstrategier 

Företagstjänster 
Omstrukturering av verksamheten 
EBITDA förbättring 
 

Högsta kompetens 
Hantera tillväxt, maximera värde, turnaroundcase och omstrukturering, ny teknikimplementering 
Krishantering och trovärdighet. 
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Per Wilhelm Wåhlin 
 
Beskrivning 
Har studerat på Lunds Universitet och är utbildad som affärsjurist och äger och jobbar idag som jurist 
på byrån Active Law i Göteborg AB samt sitter med i ett flertal andra styrelseuppdrag. 

 
Kompetensområdena omfattar 
Affärsjuridik 

Fastighetsrätt 
Företagsöverlåtelser 
Processrätt 

Skadestånd 
Arbetsrätt 
Bolagsrätt 

Avtalsskrivning 
Avtalstolkning 
Tvistelösning 

Rättegångar 
Offentlig upphandling 
 

Högsta kompetens 
Juridik och Sveriges lagstiftning.  
 

Jesper Starander 
 

Beskrivning 
Är en prestationsdriven och resultatfokuserad ledande ledare, projektchef och visionär, analytisk och 
en entreprenör med mångfacetterad arbetslivserfarenhet (25 år) och ett stort företagsnätverk. En 

generalist med solid teknisk bakgrund som är djupt drivande med IT tillsammans med förändring / 
förbättringshantering inom företagets mål och prestationer. Har även studerat på Chalmers 
universitet.  

 
Kompetensområdena omfattar 
Oberoende direktör 

Företagets budget och personalansvar 
Rapportering och kommunikation  
Koncernredovisning  

Försäljning  
Finansiering  
Affärsutvecklare 

Analytiker 
Rekrytering av personal  
Hantering av återförsäljare, partners och leverantörer 

Ventures, familjeföretag, startups 
Leverantörsförbindelser och försäljning 
Tillväxt, förvärv och EBITDA förbättring 

 
Högsta kompetens 
Tillväxt och resultatförbättring  

 

 

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson:  fredrik.johansson@sesab.net 


