
FRAMFÖRDA FÖRSLAG TILL NY STYRELSE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA  

Imorgon den 7 augusti 2019 kommer Smart Energy Sweden Group AB (publ) att hålla extra 

bolagsstämma. Dagordningen för stämman innehåller bl.a. en punkt om styrelseval. 

Inför stämman publiceras härmed de förslag till ny styrelse som inkommit till bolaget. Bolagets 

publicering av förslag har försenats något då bolaget sökt besked av bolagets huvudägare Capital 

Conquest AB (publ) rörande huruvida Capital Conquest haft för avsikt att föreslå ny styrelse vid 

stämman och i så fall vilka ledamöter som ska ingå i sådan styrelse. Något besked kring ledamöter 

har inte erhållits men bolaget har erhållit information om att Capital Conquest har för avsikt att 

framlägga ett förslag till ny styrelse vid stämman. 

En antal minoritetsägare har genom Benjamin Hering föreslagit att fyra ordinarie styrelseledamöter 

och noll suppleanter utses. Till ledamöter föreslås nyval av Per Fougberg, Hans Schedin, Robert 

Strandäng och Petter Skoglund. Fougberg, Schedin och Strandäng har tidigare suttit i bolagets 

styrelse. Nedan följer kortfattad information om de föreslagna ledamöterna:  

Per Fougberg 

Marknadsekonom, har i tidigare karriär ca 35 års erfarenhet inom Bankvärlden i olika positioner. 

Per var med som rådgivare vid starten av Smart 2014, sedermera operativ sen 2016 med 

styrelsearbete och parallellt operativt arbete med bolaget som marknadsför och etablerar 

Smartstationerna.   

Med Pers erfarenhet inom Smart finns därmed en gedigen strategisk kunskap om dess start, 

affärsidé, verksamhet och målformuleringar, koncernens finansiering, förvärven mm och resan fram 

till försommaren 2019. Denna kunskap kommer bli till stor nytta för kommande krafter inom 

styrelsearbetet och Smart företagsledning." 

Hans Schedin 

Advokat, f.d. ställföreträdande Generaldirektör på Finansinspektionen. 

Hans Schedin har lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn samt 

krishantering. Han har varit ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på finansdepartementet. 

Han var också djupt engagerad i den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Under tio år har 

han varit ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen. 

Robert Strandäng 

Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. 



Robert har i >20 år arbetat som Ekonomichef, COO, Redovisningschef och VD i svenska och 

internationella koncerner. Härigenom har han skaffat sig en gedigen erfarenhet av redovisning, 

administrativa processer och management. 

Robert har tidigare arbetat på Smart i drygt ett år, främst som CFO.  

Petter Skoglund 

M.Sc. Chalmers  

Petter har en bakgrund som VD inom stampenkoncernen, logistikchef inom Xylem, 

verksamhetsutvecklare inom DBschenker och senast logistikdirektör inom Papyrus. Med mer än 20 

års erfarenhet av LEAN -produktion och att leda människor och projekt har han en bred kompetens 

inom logistik-, organisation- och verksamhetsutveckling. 

   


