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Vd-byte inom ASTG AB
Andreas Adelgren har informerat bolagets styrelse om att han har beslutat att lämna Vd-skapet
vidare i ASTG. Styrelsen har rekryterat internt och tillsätter bolagets försäljningsanvarige, Ulf
Sundqvist, som tillförordnad Vd från och med den 1 maj 2017. Ulf har många års yrkeserfarenhet
från försäljning inom svensk exportindustri (Ericsson, EssNet och under en period i C2SAT). Andreas
kommer att kvarstå som IR-ansvarig i bolaget och även under en övergångsperiod att vara Ulf
behjälplig i de övriga frågor Ulf så önskar.
– Andreas Adelgren var genom sitt driv och djupa engagemang för ASTG den som iscensatte
räddningsaktionen av bolaget våren 2015. Under Andreas cirka två år som Vd har bolaget
skuldsanerats, knutit till sig spetskompetens, färdigställt produkter och återvunnit kunder. Han
lämnar ett bolag som under detta år tar steget från forsknings- och utvecklingsbolag till
produktägande tillverkare, med MIL-godkänd satellitantenn av yttersta världsklass. På styrelsens
vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Andreas för hans stora och värdefulla bidrag till ASTG under sin
tid som Vd, säger Claes Lindqvist, styrelsens ordförande.
– Jag har allt sedan jag åtog mig uppgiften att leda räddningsförsöket av ASTG varit tydlig med att
kommer det en dag när jag anser att någon annan är mer lämpad för Vd-uppdraget så blir jag den
första att meddela detta. Jag anser nu att den dagen har kommit. Bolaget befinner sig i en ny och
kommersiell fas, där en ny säljande Vd tillsammans med styrelse och övriga medarbetare kan tillföra
ytterligare framgång och mervärde för bolaget och dess aktieägare.
Jag är mycket tacksam för att fått vara en del i ASTG:s pånyttfödelse. Resan har inte varit spikrak.
Arbetet har under perioder pågått dygnet runt, jag har åsidosatt min familj och även det egna
välbefinnandet. Vi, mina medarbetare och jag har tillsammans brutit ihop, rest oss och kommit
tillbaka och arbetat ytterst fokuserat och lösningsorienterat.
Andreas Adelgren
Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.
ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för
framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs

antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda
för mätning av rörelser i tre dimensioner.
Bolagets säte är i Stockholm.
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