
  
  

  
  
  
  
Uppsala  den  17  december  2015      PRESSMEDDELANDE  
  
  
  
Valberedning  inför  stämman  2016  utsedd  
  
Vid  årsstämman  i  AroCell  AB  (publ)  den  3  juni  2015  beslutades  att  en  valberedning  skall  
utses  och  bestå  av  tre  ledamöter,  utsedda  av  de  tre  största  aktieägarna  per  den  30  
september  2015,  samt  styrelsens  ordförande.    
  
Följande  valberedning  har  utsetts,  grundat  på  ägandet  den  30  september  2015:  
  
Bernhard  Tribukait,  representerar  eget  innehav  
Arne  Ferstad,  representerar  eget  och  närståendes  innehav  
Staffan  Eriksson,  representerar  eget  och  närståendes  innehav    
Erik  Walldén,  styrelsens  ordförande  
  
Arne  Ferstad  har  utsetts  till  ordförande  för  valberedningen.    
  
Valberedningen  representerar  tillsammans  cirka  11,7  procent  av  rösterna  i  AroCell  AB  (publ)    
  
Årsstämman  kommer  att  hållas  i  Uppsala  den  18  maj  2016.    
  
Aktieägare  som  vill  kontakta  valberedningen  kan  göra  detta  med  e-post  till  
info@arocell.com  eller  med  brev  till:  
  
Valberedningen  
AroCell  AB  (publ)  
Virdings  allé  32B  
754  50    UPPSALA  

Styrelsen  
  
För  ytterligare  information:  
Jan  Stålemark,  VD    
AroCell  AB  (publ)  
Tel:  0706  926206  
info@arocell.com  
www.arocell.com  
  
Kort  om  AroCell  
AroCell  AB  (publ)  är  ett  svenskt  bolag  som  utvecklar  standardiserade  blodtester  som  bidrar  
till  säkrare  prognos  och  uppföljning  av  cancerpatienter.  AroCells  nya  teknologi  är  baserad  på  
en  patenterad  metod  som  mäter  TK1  protein,  vilket  i  sin  tur  ger  värdefull  information  
angående  hastigheten  på  celldelning  och  celldöd  (cell  turnover)  hos  patienten.  En  tumör  har  
hög  cell  turnover  och  proteinet  TK1  kan  identifieras  i  blod  med  ett  enkelt  laboratorietest,  TK  
210  ELISA.  Testet  ger  värdefull  klinisk  information  för  prognos  och  optimering  av  
behandlingsstrategi.  Vidare  kan  testet  användas  för  att  övervaka  återkomsten  av  sjukdom.  
AroCell  är  listat  på  AktieTorget  (AROC)  och  har  cirka  2  300  aktieägare.  För  mer  information  
se  www.arocell.com.  


