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Quickcool AB: Valberedning för Quickcool AB inför årsstämman 2018 
 
I enlighet med beslut vid Quickcool AB årsstämma den 27 april 2017 skall valberedningen inför årsstämman 2018 
bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i 
valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande. 
 
I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2018 att utgöras av följande 
personer: 
 
- Lennart Sjölund (ordförande för valberedningen) 
- Tadeusz Wieloch 
- Göran Brorsson (styrelsens ordförande) 
 
Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 43 procent av aktierna i bolaget sett till den 30 
september 2017.  
 
Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för 
beslut: 

• förslag av styrelseledamöter 
• förslag av styrelseordförande 
• förslag av styrelsearvode 
• förslag av revisor och revisorsarvode 
• förslag av ordförande på årsstämman och 
• förslag av riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2018 
 

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till 
goran.brorsson@gbrpartners.se eller med brev till adressen:  
 
Quickcool AB 
Att: Valberedningen  
Scheelevägen 17 
223 70 Lund 
 
Årsstämman för Quickcool AB kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2018. 
 
För information om QuickCool AB, vänligen kontakta 
Fredrik Radencrantz, VD 
Telefon: 046-286 38 40 
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se 
 
 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig 
blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är 
verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex 
akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i 
näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat 
på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se. 
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