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Om bolagsstyrningsrapporten 
Uppsala universitet (UU) har av regeringen erhållit i uppdrag att ansvara för ägarstyrning och 
förvaltningen av UU Invest.  UU upprättar årligen ägardirektiv för att på ett övergripande plan reglera 
hur de utöva sin roll som företrädare för staten som ägare i UU Invest (bolaget) och dess helägda 
dotterbolag. 
Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv som fastställdes 28 
april. I enlighet med ägardirektivet ska statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande, 
inkl. Svensk Kod för bolagsstyrning, Koden, tillämpas och avsteg från ska redovisas öppet enligt 
principen ”följ eller förklara”.   
 
Tillämpning policy, principer och direktiv 
Under 2020 har Koden följts med följande undantag: Bolaget har inte upprättat 
hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Index (GRI) eller upprättat årsredovisning, 
delårsrapporter eller övriga externa rapporter baserade på tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder (IFRS) på motsvarande sätt som publika aktiebolag vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget har inte heller upprättat bokslutskommuniké, 
kvartals eller delårsrapporter. 
Skälet till detta är att verksamheten och omslutning i bolaget är mycket begränsad och båda dessa är 
principer och standarder som är utvecklade för publika bolag eller bolag som har nettoomsättning på 
mer än 250 miljoner kronor, balansomslutning på över 175 miljoner kronor och/eller mer än 250 
anställda. Årsredovisning är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning, normer och 
rekommendationer samt god redovisningssed. 
I enlighet med Koden ska bolagsstyrningsrapporten innefatta information om nomineringsförande till 
styrelse. I enlighet gällande ägardirektiv ska styrelsen för UU tillse att bolagets styrelse besitter de 
kompetenser som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten på ett affärsmässigt sätt. Arbetet 
med att hitta lämpliga styrelseledamöter ska bedrivas genom en av ägaren styrd, strukturerad och 
transparent process. UU ansvarar för att, inför bolagsstämma där val av styrelse för bolaget ska ske, 
nominera vilka personer som ska väljas till styrelseledamöter och styrelseordförande. 
 
Bolagsstyrning 
I enlighet med bolagsordning ska bolagets styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan 
suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag 
under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordföranden för tiden intill utgången av den 
bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Med undantag för bestämmelsen i 1 § får inte 
bolagets bolagsordning ändras utan regeringens medgivande. 
Styrelsen i bolaget upprättar årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som ska fastställas vid 
det konstituerande sammanträdet efter årsstämman. Arbetsordning inkluderar instruktioner om 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt hur rapportering till styrelsen 
ska ske. 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen 
ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att bolagets organisation  
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är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Det åligger styrelsens ordförande att genom kontakter med vd och övriga styrelseledamöter följa 
bolagets utveckling och att samråda med dessa i strategiska frågor. Styrelsens ordförande ska även 
tillse att styrelseledamöterna fortlöpande informeras om bolagets ställning, ekonomiska planering 
och utveckling. Vidare åligger det ordföranden att tillse att jävsbestämmelserna i aktiebolagslagen 
beaktas vid handläggning av ärenden och att tillse att handläggningen inte heller i annat avseende 
sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen, bolagsordningen och denna arbetsordning. 
 
Intern kontroll och riskhantering 
Bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen är utformad för 
att hantera risker och säkerställa en hög tillförlitlighet i processerna kring upprättandet av de 
finansiella rapporterna samt för att säkerställa att tillämpliga redovisningskrav och andra krav på 
följs. 
Styrelsen har det yttersta ansvaret för intern kontroll av den finansiella rapporteringen. Ansvaret för 
att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till verkställande direktör, som ansvarar för att 
det finns en process och en organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den 
finansiella rapporteringen. 
Det åligger verkställande direktören att; Upprätta budget för bolagets verksamhet; Tillse att styrelsen 
löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av 
bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser samt, då behov 
föreligger mellan styrelsens möten, att rapportera direkt till styrelsens ordförande samt; Ansvara för 
att förbereda och vid varje styrelsemöte framlägga ekonomisk och finansiell rapport samt ansvara för 
att förpliktelser, avtal eller annan rättshandling som bolaget ingår eller företar blir dokumenterad på 
ändamålsenligt sätt. 
Verkställande direktören ska vid varje sammanträde intyga att skatter och avgifter betalats i tid samt 
kort redogöra för bolagets aktuella och väsentliga risker. Tidiga investeringar i avknoppningar från 
lärosätet innebär risker. Inför respektive investeringsbeslut utvärderar bolaget riskerna där en 
genomlysning av bland annat affärsidén och teamets förmåga och kompetens granskas.    
 
UU Invest 
Bolagsordning: 
Föremålet för Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel 
eller delägda företag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för 
kommersialisering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för 
verksamheten vid UU, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
Hel- eller delägda bolag kan även ha till syfte att förmedla uppdragsutbildning. Bolaget kan även 
bedriva motsvarande verksamhet i samarbete med andra universitet och högskolor än UU. Bolaget 
och hel- eller delägda bolag får inte, varken direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed 
sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör 
grundläggande verksamhet vid universitet och högskolor. 
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Styrelse: 
Styrelsen i UU Invest har utgjorts av sex personer inklusive ordföranden: 

Henrik Didner, född 1958, filosofie doktor i företagsekonomi, är en av grundare till fondbolaget 
Didner & Gerge Fonder.  Invald år 2014, styrelsens ordförande sedan år 2015. Övriga uppdrag: Henrik 
var under perioden ledamot i bland annat Didner & Gerge Fonder AB, GFAB, Gradientech AB och 
Monesi Förvaltnings AB.  Beroendeställning till UU Holding: Utöver bilagda redovisade aktieinnehav, 
ingen. Deltagit på 6/6 styrelsemöten. 
 

Johan Tysk, född 1960, professor i matematik samt vice-rektor för Teknik och Naturvetenskap vid 
Uppsala universitet. Invald år 2017. Övriga uppdrag: Diverse inom Uppsala universitet. 
Beroendeställning till UU Holding: Utöver bilagda redovisade aktieinnehav, ingen. Deltagit på 6/6 
styrelsemöten. 
 
Mats Larhed, född 1964, legitimerad apotekare, professor i läkemedelskemi samt vice-rektor för 
medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Invald år 2020. Övriga uppdrag: Diverse inom Uppsala 
universitet. Beroendeställning till UU Holding: Ingen. Deltagit på 5/6 styrelsemöten. 
  
Fredrik Tell, född 1968, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Invald år 2017. Övriga 
uppdrag: Diverse akademiska uppdrag inom Uppsala universitet och Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Styrelseledamot och ägare i Hörskogsviken AB och 
styrelseledamot i IPF AB. Beroendeställning till UU Holding: Ingen. Deltagit på 6/6 styrelsemöten. 
 
Lena Söderström, född 1960, har en kandidatexamen i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet 
samt en Executive MBA från samma universitet. Lena Söderström har 30 års erfarenhet från ledande 
befattningar inom internationella läkemedels- och medicintekniska företag. Hon var under perioden 
fullmäktigemedlem och styrelseledamot i Stockholms Handelskammare, styrelseledamot i Dicot AB 
och Agricam AB samt styrelseordförande i Inficure Bio AB samt SLU Holding AB. 
Invald år 2016. Beroendeställning till UU Holding: Utöver bilagda redovisade aktieinnehav, ingen. 
Deltagit på 6/6 styrelsemöten. 
 
Caroline Sjöberg, född 1963, är universitetsdirektör vid Uppsala universitet. Hon har lång och bred 
erfarenhet från uppdrag inom universitets- och högskolesektorn och har bland annat arbetat som 
universitetsdirektör vid Umeå universitet, myndighetschef vid verket för högskoleservice, vice 
universitetsdirektör vid Sveriges lantbruksuniversitet och personaldirektör vid Uppsala universitet.    
Övriga uppdrag: styrelseledamot i Uppsala Akademiförvaltning AB och styrelseledamot i 
Universitetssjukvårdsstyrelsen. Invald år 2019. Beroendeställning till UU Holding: ingen. Deltagit på 
5/6 styrelsemöten. 

Ledande befattningshavare: 
Verkställande direktör är sedan 1 september 2018 Gunilla Lundmark, född 1963, B.Sc, MBA.  Gunilla 
har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar från internationella läkemedels- och 
medicintekniska bolag. Hon kommer närmast från positionen som VD för Pharmanest AB.  Gunilla var 
under perioden styrelseledamot i AddBio AB,  Lipidor AB (publ), Chordate Medical Holding AB (publ), 
Chordate Medical AB, Uppsala universitet Projekt AB, Uppsala universitet Research Intellectual 
Property AB, UIC AB, IPF AB. Beroendeställning till UU Holding: Förutom anställning, ingen. Varken 
hon själv eller  
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henne närstående fysiska eller juridiska personer har aktieinnehav i bolag som UU Holding har 
betydande affärsförbindelser med. 
 
Övriga befattningar: 
Bolaget hade totalt 2,5 personer (varav 1,5 män) anställda sista december. 
 
Tillsynsbefattningar: 
Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har verkat som huvudansvarig revisor fram till ordinarie 
årsstämma år 2021. 
 
Bolagets dotterbolag: 
Bolaget har tre helägda dotterbolag: Institutet för Personal och Företagsutveckling AB (IPF AB), 
Uppsala universitet Projekt AB (UU Projekt) och Uppsala universitet Research Intellectual Property 
AB (UU RIP).     
 
Uppsala universitet Projekt AB (UU Projekt): 
Bolagsordning:  
Bolaget ska bedriva kommersialisering av uppfinningar genom utvecklingsarbete. Marknadsföring 
och försäljning av patent och licenser, samt därtill hörande verksamhet.  
 
Exekutiva befattningar: 
Gunilla Lundmark, Styrelseledamot, VD UU Invest. 
Patrick Micucci, Styrelsesuppleant. Patrick har under året varit anställd i UU Invest som ekonomichef.  
 
Tillsynsbefattningar: 
 Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har verkat som huvudansvarig revisor fram till ordinarie 
årsstämma år 2021. 
 
 
Uppsala universitet Research Intellectual Property AB (UU RIB AB).    
Bolagsordning:  
Bolaget ska hantera intellektuella rättigheter och administration för forskare vid Uppsala universitet, 
samt därmed förenlig verksamhet. 
 
Exekutiva befattningar: 
Gunilla Lundmark, Styrelseledamot. VD UU Invest. 
Patrick Micucci, Styrelsesuppleant. Patrick har under året varit anställd i UU Invest som ekonomichef.  
 
Tillsynsbefattningar: 
Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har verkat som huvudansvarig revisor fram till ordinarie 
årsstämma år 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bolagsstyrningsrapporten är godkänd av styrelsen. 

 
IPF AB: 
Bolagsordning:  
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uppdragsarbete inom personal och 
företagsutveckling. IPF styrs via ett ägardirektiv utfärdat av UU Invest. 
 
Styrelse: 
Styrelsen i IPF utgjordes av fem personer inklusive ordföranden: 
 
Stefan Bergh, född 1962, är generalsekreterare i Riksidrottsförbundet. Han har en lång erfarenhet 
från olika ledande befattningar inom civilsamhället. Han har haft rollen som generalsekreterare i 
Cancerfonden och IOGT-NTO. Dessutom har han varit anställd vid Uppsala universitet och innehaft 
rollen som studierektor vid Institutionen för lärarutbildning. Övriga uppdrag: ledamot i 
Arbetsgivaralliansens styrelse, ledamot i Ersta Sköndal Bräcke högskolas styrelse, ledamot i Kungens 
stiftelsen för ungt ledarskap. Invald år 2014 och har verkat som styrelsens ordförande sedan år 2015. 
 
Eva Wikström, född 1964, juristexamen från Uppsala universitet. Eva är VD på Omställningsfonden. 
Hon har en lång erfarenhet som HR-direktör på Region Uppsala. Hon har även haft rollen som 
Förhandlingschef, Ombudsman samt jurist. Invald: 2020 
 
Anders Mårtensson, född 1964, Teknologie Licentiat vid Universitet i Linköping. Anders har mer än 
25 års erfarenhet av ledande befattningar från internationella IT bolag och har bland annat varit COO 
för SaaS bolag som eBuilder AB och Datscha AB. Dessutom erfarenhet från outsourcing och service 
företag bl.a. som VD för Sonat AB. Anders är för närvarande Head of Services på Nilar AB som 
utvecklar och producerar energilager lösningar för förnybar energi. Invald:  
 
Fredrik Tell, född 1968, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Invald år 2017. Övriga 
uppdrag: Diverse akademiska uppdrag inom Uppsala universitet och Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Styrelseledamot och ägare i Hörskogsviken AB och 
styrelseledamot i IPF AB. Invald: 2019 
 
Gunilla Lundmark, född 1963, VD Uppsala universitet Invest. Invald år 2019. Åtaganden under 
perioden: se ovan. AB. Invald: 2019 
  
Ledande befattningshavare: 
Verkställande direktör Olof Karnell, född 1965, Civ. Ek, EMBA, fil.kand., är VD på IPF sedan 2015. 
Olof har 20 års erfarenhet av chefs- och ledarutveckling i anslutning till akademin, efter tidigare 
chefsansvar på Handelshögskolan Executive Education. Tidigare erfarenheter inkluderar även 
internationell affärsutveckling för Statoil och Vattenfall, samt tjänst vid Utrikesdepartementet 
(Warszawa). Har för närvarande inga andra sido- eller styrelseuppdrag.   
 
Övriga anställda: 
Bolaget hade 12 (varav 4 män) anställda sista december. 
 
Tillsynsbefattningar: 
Revisor: BDO AB. Jonas Mårtensson har verkat som huvudansvarig revisor fram till ordinarie 
årsstämma år 2021. 


