
 
 

 

 

Pressmeddelande   Stockholm, 18 november 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
Valberedning utsedd inför Bactiguards årsstämma 
2016 
 

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen  
den 19 maj 2016 i Botkyrka.  
 
Vid årsstämman 2015 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) 
ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre 
röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av 
aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de tre största aktieägarna ska ges 
möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra 
valberedningen.   
 
Valberedningen inför årsstämman 2016 i Bactiguard Holding AB (publ) består av 
följande personer: 
 
Stanley Brodén (styrelseordförande)  
Christian Kinch, utsedd av KK Invest AB 
Michael Wigge, utsedd av Bactiguard B.V.   
Christian Brunlid, utsedd av Handelsbanken Fonder AB 
 
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2016 avseende val av 
stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. 
Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och 
revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 
2017. 
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under 
följande adress:  
 
Valberedningen 
Bactiguard Holding AB (publ)  
Box 15 
146 21 Tullinge 
 

   



 
 

 

 

 
Förslag kan även lämnas per email till föjande adress: 
valberedningen@bactiguard.se 
 
För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt 
bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2016. 
 
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på 
bolagets hemsida i samband därmed. 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: +46 708 800 407 
 
 
Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade 
infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och 
tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt 
förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på 
sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och 
Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för 
urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya 
marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en 
marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns 
i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på 
Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se 
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