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Inledning
Sinch AB (publ) (”Sinch”) är moderbolag i Sinch-koncernen
(”koncernen”) och noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 8
oktober 2015. Styrelsen för Sinch får härmed avge bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2021.
Denna bolagsstyrningsrapport har antagits av styrelsen den
19 april 2022 och är en redogörelse för hur bolagsstyrningen har
bedrivits i Sinch under verksamhetsåret 2021. Bolagsstyrningsrapporten är inte en del av förvaltningsberättelsen.

Principer för bolagsstyrning
Utöver de principer för bolagsstyrning som följer av lag eller
annan författning följer Sinch Svensk kod för bolagsstyrning
(”Koden”, se Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats
www.bolagsstyrning.se). De interna regelverken för bolagets
styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning
(innefattande instruktioner för styrelsens utskott), instruktion för
den verkställande direktören, instruktioner för den finansiella
rapporteringen samt övriga policies och riktlinjer.

Aktieägare
Per den 31 december 2021 hade bolaget cirka 76 000 aktieägare.
Följande direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget representerade per 31 december 2021 minst en tiondel av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget:
• Neqst D2 AB, 14,3%
• Capital Group 13,1%
Rösträtt
Sinch bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga
om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en
bolagsstämma.

Bolagsordning
Gällande bolagsordning, se bolagets webbplats investors.
sinch.com, antogs vid årsstämman den 18 maj 2021. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring
av bolagsordningen.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är
på bolagsstämman som aktieägarna har möjlighet att utöva

Större aktieinnehav
Antal
aktier

Andel i %

Neqst D2 AB

110 024 381

14,3

2

Capital Group

100 901 966

13,1

3

Softbank

71 568 697

9,3

4

AMF Pension & Fonder

41 257 918

5,4

#

Ägare

1

5

Swedbank Robur Fonder

39 823 767

5,2

6

Alecta Pensionsförsäkring

33 418 283

4,3

7

Temasek

22 851 408

3,0

8

Kjell Arvidsson (P&CS Invest AB)

18 711 278

2,4

9

Handelsbanken Fonder

10 Movile International Holdings BV
Summa 10 största aktieägarna

2

18 412 545

2,4

15 345 820

2,0

472 316 063

61,5

Övriga aktieägare

296 252 685

38,5

Totalt antal aktier

768 568 748

100,0
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sitt inflytande. En rad ärenden är enligt Aktiebolagslagen förbehållna bolagsstämman att besluta om, till exempel fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter
och val av revisorer.
Styrelsen har under året även möjlighet att kalla till extra
bolagsstämma. Det sker till exempel om beslut måste fattas i
ärende som endast kan beslutas av bolagsstämman och det
inte är lämpligt att vänta till nästa årsstämma.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget den dag som
anges till kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

Årsstämman
Sinch årsstämma 2021 hölls den 18 maj 2021 genom att aktieägarna kunde närvara genom poströstning. Vid stämman deltog
357 aktieägare vilka representerade 63,7 procent av rösterna
och aktiekapitalet. Årsstämman beslutade om fastställande

av resultat- och balansräkning för 2020, vinstdisposition samt
om ansvarsfrihet för VD och styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Årsstämman valde styrelseledamöter och beslutade
om styrelsearvode. Årsstämman beslutade även om införande av incitamentsprogram samt om uppdelning av aktier (s.k.
aktiesplit) 10:1 varigenom varje aktie delas upp i tio aktier, och
att § 5 i bolagets bolagsordning ändras så att antalet aktier
ska vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 stycken.
Årsstämman 2022 kommer att hållas den 31 maj 2022 och
aktieägarna kommer endast att kunna närvara genom
poströstning.

Extra bolagsstämma
Den 26 oktober 2021 höll Sinch en extra bolagsstämma i vilken aktieägarna endast kunde närvara genom poströstning
för beslut om (i) införande av incitamentsprogram samt emission av tecknings- och personaloptioner för nyckelpersoner och
ledande befattningshavare, (ii) nyemission av aktier till säljarna
av Deliver Holdings LLC samt (iii) bemyndigande för styrelsen
att fatta beslut om nyemission av aktier.

Bolagsstyrningsmodell

Bolagsstämma
Valberedning

Revisorer

Styrelse
Ersättningsutskott

Koncernfunktioner

Revisionsutskott

VD och
koncernledning

Dotterföretag

Figuren visar Sinch bolagsstyrningsmodell och hur de centrala funktionerna utses och samverkar.
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Bemyndiganden
Årsstämman den 18 maj 2021 beslöt att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma,
fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet innebär att Bolagets
aktiekapital får öka med högst tjugo procent av Bolagets
registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första
gången utnyttjar bemyndigandet.
Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller dylikt. Emissionerna skall ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna
ske för finansiering av förvärv av bolag, eller delar av bolag och
för Bolagets rörelse.
Extrastämman den 26 oktober 2021 beslöt att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital
genom nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet innebär att Bolagets aktiekapital får öka med högst tio procent av
Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller dylikt. Emissionerna skall ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna
ske för finansiering av förvärv av bolag, eller delar av bolag och
för Bolagets rörelse.
Med anledning av Sinch förvärv av samtliga aktier i Deliver
Holdings Inc, beslutade extrastämman den 26 oktober 2021
vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av upp till 51 000 000 aktier med bestämmelse om
apport. Rätten att teckna sig för aktierna ska uteslutande tillkomma Deliver Parent L.P och andra direkta och indirekta aktieägare i Deliver Holdings LLP (som äger Pathwire-koncernen) och
betalning ska ske genom tillskott av en fordran om 1 miljard USD.

Valberedningen
Årsstämman utser valberedningen och beslutar vilka uppgifter valberedningen ska fullgöra inför nästkommande årsstämma. I enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2021 utser
de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna
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(härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden ABs
(”Euroclear”) utskrift av aktieboken per den 30 september 2021,
vardera en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts
enligt mandat från årsstämman 2022.
Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Sinch och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i Sinch röstmässigt största aktieägaren eller grupp
av aktieägare som samverkar om Sinch förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall
inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan
ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess
ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Sinch
större aktieägare.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman.
Inför årsstämman 2022 tillkännagavs sammansättningen dock
den 21 januari 2022, till följd av att valberedningen konstituerats först då, vilket är en avvikelse från Koden. Om en eller flera
aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte
längre tillhör de fyra största ägarna i Sinch vid en tidpunkt mer
än två månader före årsstämman, ska representanterna för
dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter
utses av de nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma
aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses
nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktie
ägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den
största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med
utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt
efter det att ledamoten lämnat sin post. Förändringar i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.
Inför årsstämman 2022 har Sinch valberedning haft följande
sammansättning:
• Jonas Fredriksson, representerande Neqst D2 AB
• Andreas Hansson, representerande Softbank
• Ulrik Grönvall, representerande Swedbank Robur Fonder
• Tomas Risbecker, representerande AMF Pension & Fonder
• Erik Fröberg, styrelseordförande Sinch AB (publ)
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Mångfaldspolicy
Valberedningen tillämpar regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy för styrelsen, det vill säga att
”Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de
bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och
bakgrund. En jämn könsfördelning skall eftersträvas”.
Bolagets styrelse har, enligt valberedningens uppfattning,
en acceptabel mångfald både vad gäller erfarenhet, ålder och
kön. Av ledamöterna som valdes 2021 är tre kvinnor, vilket utgör
50 procent av styrelsen.
Ersättning till styrelsen
Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman
rörande styrelsearvoden. Årsstämman 2021 beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode.
Valberedningens förslag till ersättning inför årsstämman
framgår av kallelsen till årsstämman.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har sedan årsstämman 2021 bestått av ledamöterna Erik Fröberg, Bridget Cosgrave, Renée Robinson Strömberg,
Johan Stuart, Björn Zethraeus samt Luciana Carvalho. Erik
Fröberg har varit ordförande i styrelsen. Styrelsens ordförande
leder och fördelar styrelsearbetet, upprätthåller en kontinuerlig kontakt med VD och finanschefen, säkerställer att styrelsemötena är väl förberedda samt representerar Sinch i förvärvsdiskussioner och dylikt.
Styrelsens oberoende
Styrelseledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget, bolagsledningen och aktieägarna framgår av tabellen på
sidan 6. Som framgår av tabellen uppfyller Sinch tillämpliga
regler om styrelseledamöters oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som Aktiebolagslagen, Koden
och övriga för bolaget tillämpliga förordningar och regler föreskriver. Styrelsen arbetar efter en årligen fastställd arbetsordning och årsplan.
Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD, strategichef och
finanschef. Som protokollförare fungerar normalt bolagets
chefsjurist. Andra personer ur koncernledningen och tjänstemän i koncernen deltar vid styrelsens möten som föredragande vid behov.
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Under 2021 har styrelsen utöver det konstituerande mötet efter
årsstämman, sammanträtt 21 gånger. Styrelsen har under året
primärt fokuserat på arbete med strategi, affärsplan och budget, förvärv och integration av genomförda förvärv.
Styrelsen har träffat revisorn utan närvaro av VD eller annan
person från bolagsledningen vid ett tillfälle.
Extern utvärdering av styrelsens liksom av VDs arbete
genomförs årligen. Under 2021 har utvärderingen utförts genom
en självbedömning av styrelsens arbete där styrelseledamöterna gavs möjlighet att framföra sina synpunkter på arbetsmetoder, styrelsematerial, eget och andra styrelsemedlemmars
arbete samt omfattningen av styrelseuppdraget. Styrelsen
erhåller även rapporter från revisionsutskottet och ersättningsutskottet och utvärderar deras arbete. Utvärderingen har presenterats för valberedningen.
Styrelsen följer ledningens arbete genom månadsvisa rapporter vilka bland annat redovisar det finansiella resultatet,
viktiga nyckeltal, utvecklingen av prioriterade aktiviteter med
mera.
Styrelsemöten
Styrelsen håller ordinarie styrelsemöten enligt nedanstående
plan:
• Februari – Bokslutskommuniké
• Mars/april – Bolagsstyrningsmöte – agenda och kallelse till
årsstämman, bolagsstyrningsrapport, årsredovisning, hållbarhetsrapport, översyn av försäkringar och pensioner, delårsrapport första kvartalet
• Maj/juni – Konstituerande styrelsemöte, beslut om styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och instruktion för den
finansiella rapporteringen, styrelsens årsplan, firmateckning,
strategimöte
• Juli – Ledningens ersättning, lönerevision, delårsrapport
andra kvartalet
• Augusti/september – Finansiella mål
• Oktober/november – Delårsrapport tredje kvartalet,
strategimöte
• December – Prognosmöte, utvärdering av styrelse och VD
På ordinarie styrelsemöte avger VD verksamhetsrapport.
Styrelsen har genomgångar med revisorn då rapporter från
revisorn behandlas.
Styrelsens arbete i utskott
Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskottens arbete regleras i styrelsens arbetsordning.
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Styrelsens utskott behandlar de frågor som faller inom deras
respektive område, avger rapport och rekommendationer som
ligger till grund för styrelsens beslut. Utskotten har viss beslutanderätt inom ramen för styrelsens direktiv. Protokoll från
utskottens möten hålls tillgängliga för styrelsen.
Revisionsutskottet
Johan Stuart och Erik Fröberg är medlemmar av revisionsutskottet, Johan Stuart är ordförande. Vid revisionsutskottets
möten deltar bolagets finanschef och chefen för intern kontroll.
Bolagets revisor har deltagit vid fyra av fem av revisionsutskottets möten under året.
Ersättningsutskottet
Erik Fröberg och Renée Robinson Strömberg är medlemmar av
ersättningsutskottet, Erik Fröberg är ordförande.
Styrelseledamöternas och utskottsledamöternas närvaro
under året framgår av tabellen nedan.

Revisorer
Revisionsbolag, valt på årsstämman den 18 maj 2021 för ett år,
är Deloitte AB. Auktoriserade revisorn Johan Telander är huvudansvarig revisor.
Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna rapporterar
löpande till revisionsutskott och styrelsen. Revisionsarvodet
framgår av not 5 i årsredovisningen.

Koncernledning
Styrelsen utser VD. VD, tillika koncernchef, leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga personer i koncernledningen. Per den 31 december 2021 bestod koncernledningen av VD Oscar Werner, operativ chef Anders Olin,
finanschef Roshan Saldanha, strategi- och IR-chef Thomas
Heath, HR-chef Håkan Färdig, marknadschef Jonathan Bean,
utvecklingschef Jonas Lindeborg, evangelist och medgrundare
Robert Gerstmann, integrationschef Julie Rassat, service-chef
Russ Green, affärsutvecklingschef Eduardo Henrique samt verkställande direktören för Indien, Sanjay Goyal.
Koncernledningens arbete
VD har regelbundna möten med alla medlemmar i koncernledningen för affärsuppdateringar, ta emot rapporter, sätta
upp mål och för allmänna affärsdiskussioner. Detta inkluderar
månatliga koncernledningsmöten, som dokumenteras. Utöver
detta genomförs flera personliga möten med var och en i koncernledningen varje år för mer djupgående diskussioner och
planering.
Koncernledningens styrning och uppföljning är baserad på
den av styrelsen fastställda arbetsordningen, instruktion för
verkställande direktören och rapporteringsinstruktioner. Koncernledningen och övriga ledningspersoner leder den dagliga verksamheten främst genom instrument såsom budgetar,
resultatstyrning och belöningssystem, regelbunden rapportering och övervakning och personalmöten samt via en delegerad beslutsstruktur inom funktionella (utveckling, marknadsföring, support, finans, etcetera) hierarkier, från moderbolaget
till ledningen i dotterföretagen. Under året har fokus legat på
affärsplan, tillväxtfrågor, finansiering, förvärven av Inteliquent,
Message Media, MessengerPeople och Pathwire samt integration av dessa förvärv.

Namn
Erik Fröberg

2012

Ja

Nej

Styrelseordförande, Ersättning, 22/22
ordförande i ersätt- revision
ningsutskottet.

5/5

9/9

Bridget Cosgrave 2018

Ja

Ja

Styrelseledamot

–

21/22

–

Renée Robinson
Strömberg

2017

Ja

Ja

Styrelseledamot

Ersättning 22/22

Johan Stuart

2015

Ja

Ja

Styrelseledamot,
ordförande i
revisionsutskottet

Revision

Björn Zethraeus

2017

Nej

Nej

Styrelseledamot

Luciana Carvalho 2021

Nej

Nej

Styrelseledamot

Utskott

Närvaro
styrelsemöte

Närvaro
Närvaro ersättrevisions- ningsutskott
utskott

Obero- OberoInvald ende till ende till
år
bolaget ägarna Befattning

Antal aktier/
tecknings optioner i
Arvode
Sinch, direkt och
kSEK*
indirekt innehav**
1 750

1 473 970 eget
innehav –
indirekt innehav
genom Neqst D2 AB

–

700

3,500

–

5/5

750

340

22/22

5/5

–

1 050

90 000 eget
innehav

–

22/22

–

–

0

0 eget innehav –
indirekt innehav
genom Neqst D2 AB

–

8/22

–

–

0

indirekt innehav via
Movile International
Holdings BV

* Uppgifter om arvode avser styrelseåret från årsstämman 2020 till årsstämman 2021.
** Aktieinnehav avser 31 december 2021.
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Intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i Aktiebolagslagen och i Koden. I enlighet med Årsredovisningslagen innehåller
bolagsstyrningsrapporten en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering. Intern
kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar dels till
att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen, dels till att säkerställa att den
externa finansiella rapporteringen har upprättats enligt lag,
tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav för börsnoterade bolag.
Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön avseende den finansiella rapporteringen bygger på en fördelning av roller och ansvar i organisationen,
fastställda och kommunicerade beslutsvägar, instruktioner
beträffande befogenhet och ansvar samt redovisnings- och
rapporteringsinstruktioner.
Bolaget har under året inrättat en särskild funktion för internkontroll som rapporterar till bolagets finanschef.
Styrelsen har antagit arbetsordning, VD-instruktion och
instruktion för den finansiella rapporteringen. Därutöver finns
policies och riktlinjer inom en rad områden för den operativa
verksamheten.
Riskbedömning
Styrelsen och koncernledningen arbetar, som en integrerad
del av ledningsarbetet, med riskbedömning i ett vitt perspektiv inkluderande men inte begränsat till finansiella risker och
viktiga affärsrisker. Rapportering av risker sker löpande till styrelsen. Styrelsen har under året löpande diskuterat olika slags
risker samt bolagets riskhanteringsprocess. En riskkarta avseende bolagets finansiella kärnprocesser har tagits fram vilken
är underlag för en kontinuerlig förbättring av interna processer och kontroller.
Sinch omfattas av bestämmelserna i EUs marknadsmissbruksförordning nr 596/2015 (MAR) som ställer stora krav på hur
bolaget hanterar insiderinformation. I MAR regleras bland annat
hur insiderinformation ska offentliggöras till marknaden, under
vilka förutsättningar offentliggörandet får skjutas upp samt på
vilket sätt bolaget är skyldigt att föra en förteckning över personer som arbetar för Sinch och som fått tillgång till insider
information om bolaget, en så kallad loggbok.
Sinch använder det digitala verktyget InsiderLog för att
säkerställa att ovanstående hantering uppfyller kraven i MAR
och Sinch insiderpolicy; från beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation hela vägen till det meddelande som ska lämnas till Finansinspektionen när insiderhändelsen
är över och informationen har offentliggjorts. Endast behöriga
personer inom Sinch har åtkomst till InsiderLog. Mer information
finns på www.insiderlog.se.
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Kontrollaktivitet
Koncernens kontrollaktiviteter avseende de finansiella kärnprocesserna beskrivs i den riskkarta som godkänts av styrelsen som
underlag för det fortsatta arbetet med att ständigt förbättra
de interna processerna och kontrollerna. Kontroller sker både
på dotterföretags- och koncernnivå. De rörelsedrivande dotterföretagen har en redovisningsansvarig, som ansvarar för
att kontrollera att finansiella siffror stäms av och rapporteras
månadsvis. Detta inkluderar avstämning av finansiella siffror
mot försäljnings- och kostnadsuppgifter från koncernens transaktionssystem, avstämning av koncerninterna mellanhavanden
och avstämning av bankkonton. Dessa siffror kontrolleras sedan
på koncernnivå i samband med den månatliga konsolideringen av koncernsiffror. Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra
dessa processer, till exempel genom vidareutbildning av berörd
personal, en ökad automatisering av avstämningar och genom
att centrala siffror kontrolleras av flera personer parallellt.
Information
Information om interna styrdokument för den finansiella rapporteringen finns tillgängliga för berörda medarbetare på Sinch
intranät. Information och utbildning avseende de interna styrdokumenten sker även genom aktiviteter riktade direkt till ekonomiansvariga och controllers inom koncernen.
Uppföljning
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av
styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen och av
koncernens bolag. Uppföljningen inbegriper bland annat en
kontinuerlig kvalitetskontroll av styrelsen av bolagets månatliga finansiella rapporter, kontinuerlig uppföljning av centrala
finansiella processer som till exempel hantering av potentiella kundförluster och genomgång av Sinch externa revisionsrapporter. Personal från Sinch centrala finansfunktion besöker
också regelbundet de rörelsedrivande dotterföretagen för att
kontrollera att Sinch finansiella processer är korrekt implementerade och kontinuerligt utvecklas för att säkerställa en korrekt
finansiell rapportering.
Stockholm den 19 april 2022
Styrelsen i Sinch AB (publ)
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Styrelse

1. Erik Fröberg

2. Johan Stuart

3. Bridget Cosgrave

Född: 1957

Född: 1957

Född: 1961

Medlem i styrelsen för Sinch sedan: 2012,
ordförande sedan 2015

Medlem i styrelsen för Sinch sedan: 2015

Medlem i styrelsen för Sinch sedan: 2018

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 90 000

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 3 500

Optioner i Sinch: 0

Optioner i Sinch: 0

Optioner i Sinch: 0

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik Kungliga
tekniska högskolan

Huvudsaklig sysselsättning: CFO, Affibody
Medical AB

Utbildning: MBA från London Business School,
MSC från World Maritime University, BA Hons
från Queen’s University Kanada

Huvudsaklig sysselsättning: Partner och
grundare av Neqst

Erfarenhet: Affibody Medical AB, Tradimus AB,
XCounter AB, Hi3G Access AB, Utfors AB och
företag inom Axel Johnsongruppen

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 1 473 970 i privat ägo och dessutom ett
indirekt innehav genom Neqst D2 AB

Huvudsaklig sysselsättning: Oberoende konsult,
VD för ADIMO sprl

Övriga väsentliga styrelseuppdrag (bolag och
befattning): Styrelseledamot i Digital Route AB
samt Best Practice Scandinavia AB

Erfarenhet: Grundare, VD och ordförande för
BICS sa; SVP Enterprise Proximus, biträdande
generaldirektör ETSI, generaldirektör Digital
Europe, tidigare styrelseledamot av S.E.S., Essilor,
Eutelsat, Steria och Euskaltel

Beroende i förhållande till bolaget och dess
större ägare: Nej/Nej

Övriga väsentliga styrelseuppdrag (bolag och
befattning): Inga andra styrelseuppdrag

5. R
 enée Robinson
Strömberg

6. Luciana Carvalho

Medlem i styrelsen för Sinch sedan: 2017

Född: 1970

Medlem i styrelsen för Sinch sedan: 2021

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): indirekt innehav genom Neqst D2 AB

Medlem i styrelsen för Sinch sedan: 2017

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): indirekt innehav genom Movile Inter
national Holdings BV

Erfarenhet: Executive Vice President Cap
Gemini Sweden; Executive Vice President LHS
Group Inc, CEO Digiquant Inc, Special Advisor
General Atlantic LP
Övriga väsentliga styrelseuppdrag (bolag och
befattning): Styrelseledamot i Digital Route AB
och Varnish AB samt styrelseordförande i Xlent
AB och Netlight AB.
Beroende i förhållande till bolaget och dess
större ägare: Nej/Ja

4. Björn Zethraeus
Född: 1963

Optioner i Sinch: 0

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 340

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi
Linköpings tekniska högskola

Optioner i Sinch: 0

Huvudsaklig sysselsättning: Affärsutveckling
och medgrundare Sinch
Erfarenhet: Ledande positioner på Ericsson,
medgrundare Ericsson IPX AB, medgrundare
Sinch, managementkonsult och tillförordnad
chef på olika nätverksoperatörer och ”mobile
marketing” företag
Övriga väsentliga styrelseuppdrag (bolag
och befattning): Styrelseledamot och VD för
Cantaloupe AB
Beroende i förhållande till bolaget och dess
större ägare: Ja/Ja
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Utbildning: Examen från Kalamazoo College i
kinesiska studier och ekonomi samt en MBA från
Stephen M. Ross School of Business, University
of Michigan
Huvudsaklig sysselsättning: Grundare av och
VD på Shiny Thing AB
Erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet från
internationell high-tech industri inklusive Drutt
(förvärvat av Ericsson) och Tail-Systems (förvärvat av Cisco)
Övriga väsentliga styrelseuppdrag (bolag och
befattning): Styrelseledamot i Doctrin AB
Beroende i förhållande till bolaget och dess
större ägare: Nej/Nej

Beroende i förhållande till bolaget och dess
större ägare: Nej/Nej

Född: 1984

Optioner i Sinch: 0
Utbildning: Kandidatexamen i Psykologi från
Pontificia Universidade Católica de Minas
Gerais, Master examen i HR-management från
Fundação Getúlio Vargas, Stanford Executive
Program på Stanford School of Business
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Movile, São
Paulo, Brazil
Erfarenhet: Olika positioner inom HR och
rekrytering inom Movile, Ambev, Santa Casa de
Misericordia de Poços de Caldas och Essencial
Assessoria de Recursos Humanos
Övriga väsentliga styrelseuppdrag (bolag och
befattning): Styrelseledamot i Zoop
Beroende i förhållande till bolaget och dess
större ägare: Ja/Ja
Sinch Bolagsstyrningsrapport 2021
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Koncernledning

1. Oscar Werner

2. Christina Raaschou

3. Jonas Lindeborg

Chief Executive Officer

Chief Human Resource Officer

Chief Technology Officer

Född: 1974

Född: 1977

Född: 1967

Anställd sedan: 2018

Anställd sedan: januari 2022

Anställd sedan: 2016

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan
i Stockholm, studier till civilingenjör vid Kungliga
Tekniska Högskolan

Utbildning: Mastersexamen i företagsekonomi,
Karlstad universitet

Utbildning: MBA i Leading Innovation från
Handelshögskolan i Stockholm

Erfarenhet: HR-chef H&M Group Business Tech,
senior HR-roller inom Ericsson och Unilever

Erfarenhet: Utvecklare, Utvecklingschef UIQ/
Symbian, startup Mashmobile, CTO Mblox, VP
Sinch Engineering

Erfarenhet: Affärsområdeschef TobiiTech, Affärsområdeschef Tobii Dynavox, VD Getupdated,
VP Sales och VP Product & Marketing mBlox,
Medgrundare och VD på CoTraveller

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 337
Optioner i Sinch: 2 349

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 4 930

4. Thomas Heath

5. Jonathan Bean

6. Roshan Saldanha

Chief Strategy Officer

Chief Marketing Officer

Chief Financial Officer

Född: 1981

Född: 1976

Född: 1977

Anställd sedan: 2018

Anställd sedan: 2019

Anställd sedan: 2019

Utbildning: B.A i politik, filosofi och nationalekonomi från University of Oxford, MSc från
Handelshögskolan i Stockholm med finansiell
inriktning

Utbildning: MBA från Henley Business School,
examen i kommunikation från Leeds universitet

Utbildning: Masterexamen från Mumbai Universitetet, Auktoriserad revisor i Indien

Erfarenhet: Arbetat på Mynewsdesk sedan
2009, marknadschef sedan 2015. Han har vunnit
en rad utmärkelser i marknadsföring som t.ex.
Cannes Lion, Webby (New York), Guldägget
(Stockholm) och The Drum (London). Innan Mynewsdesk hade han olika roller som försäljare av
SaaS-lösningar på Cision.

Erfarenhet: Tele2 sedan 2007, finanschef
Tele2 Sverige från 2016. En rad internationella
finansiella uppdrag för bl.a. Arthur Andersen,
Citibank och Kinnevikgruppen.

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 50 000

Optioner i Sinch: 26 599

Optioner i Sinch: 333 334

Erfarenhet: Aktieanalytiker på Danske Bank,
Handelsbanken Capital Markets och Öhman
Fondkommission
Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 0
Optioner i Sinch: 66 667

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 44 600

Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 4 226
Optioner i Sinch: 83 334

Optioner i Sinch: 23 330

Innehav i aktier och optioner redovisas per den 31 december 2022, se även investors.sinch.com.
Not beträffande optioner och warranter: Alla program utom LTIP II 2021 antogs före den aktiesplit 1:10 som genomfördes den 18 juni 2021. I alla dessa program ger därför en option/warrant rätt till 10 aktier. Eftersom LTIP II 2021
antogs efter aktiespliten, ger en option rätt till en aktie i detta program.

Sinch Bolagsstyrningsrapport 2021

9

Bolagsstyrningsrapport

7. Anders Olin

8. Julie Rassat

9. Eduardo Henrique

President, Enterprise & Messaging

Vice President Integration

President, Applications

Född: 1966

Född: 1979

Född: 1976

Anställd sedan: 2018

Anställd sedan: 2020

Anställd sedan: 2021

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga tekniska
högskolan i Stockholm

Utbildning: BA i internationella relationer från
Leeds Universitet, Masterexamen i Finans från
ESCP-EAP och MBA från London Business School

Utbildning: Stanford University Graduate School
of Business, Filosofie kandidat i datavetenskap
från Universitetet Estadual de Campinas,
Filosofie kandidat i digital marknadsföring från
Fundação Escola de Comércio Álvaro Penteado.

Erfarenhet: Flera ledande befattningar på
Ericsson inklusive 3 år i koncernledningen,
senast som ansvarig för affärsområdet Telecom
Core. Har arbetat utomlands i 12 år och varit
styrelseledamot i flera lokala Ericssonbolag.
Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 7 000
Optioner i Sinch: 66 666

Erfarenhet: Omfattande erfarenhet av fler än
30 transaktioner, bland annat hos ThomsonReuters där hon var Senior Director, Acquisition
Integration EMEA & APAC. Innan dess arbetade
hon med strategi och affärsplanering och som
finans analytiker på BDPME.
Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 0

Erfarenhet: VD i Wavy, medgrundare av Movile,
ansvarig för global expansion på Playkids.
Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): 0
Optioner i Sinch: 30 000

Optioner i Sinch: 6 500

10. Ed O’Hara

11. Will Conway

12. Paul Perrett

President, Voice

President, Developer & Email

Född: 1964

Född: 1985

President, SMB (Small and Medium-sized
Business)

Anställd sedan: 2018

Anställd sedan: 2013

Utbildning: MBA Stanford University Graduate
School of Business, kandidatexamen från
University of Notre Dame

Utbildning: kandidatexamen inom politikvetenskap vid The University of Texas i San Antonio

Erfarenhet: CFO på Datapipe, CFO på Sidera
Networks, CFO på RCCN Corporation residential
and business services segment
Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): –*
Optioner i Sinch: 129 297

Erfarenhet: Senior försöljningschef på Rackspace OpenStack, platschef på Mailgun, CEO
på Pathwire
Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): –*
Optioner i Sinch: 200 000

Född: 1975
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Kandidatexamen från UNSW
i Sydney, Australia
Erfarenhet: Över 20 års erfaranhet i chefspositioner inom teknik och Saas verksamheter,
inklusive COO of Melbourne IT, COO of Aconex,
och CFO därefter CEO på MessageMedia.
Aktieinnehav i Sinch (totalt privat och via
bolag): –*
Optioner i Sinch: 0

Sinch presenterade en ny organisation den 3 februari 2022 med den koncernledning som presenteras ovan. I
samband med organisationsförändringen blev Ed O’Hara, Will Conway och Paul Perett nya som medlemmar av
koncernledningen samtidigt som Robert Gerstmann, Russ Green och Sanjay Goyal lämnade den. I tillägg efterträdde Christina Raaschau Håkan Färdigh som ansvarig för HR och medlem av koncernledningen i januari 2022.

* Ed O’Hara, Will Conway och Paul Perrett ingick inte i koncernledningen den 31 december 2021 och därför
redovisas ej deras aktieinnehav i denna årsredovisning. Se investors.sinch.com för uppdaterad information.
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