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Valberedning i Vitrolife AB (publ) 
 
Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför 
årsstämman 2023:  
 
Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest A/S 
Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB 
Erika Henriksson, utsedd av EQT VIII  
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande 
 
Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i 
bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 27 april 2022.  
 
Årsstämma i Vitrolife AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2023 i Göteborg. 
 
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. 
Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Vitrolife AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, 
Box 9080, 400 92 Göteborg och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller 
i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman. 
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VITROLIFE AB (publ) 
 
Kontaktpersoner: 
Jón Sigurdsson, Ordförande, email: jsigurdsson@ossur.com 
Patrik Tolf, CFO, phone +46 31 766 90 21 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på  
vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information 
samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas 
utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 
1 150 personer över hela världen.  
 
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett 
nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta 
partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm 
om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99.  E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida:  
www.vitrolife.com 
 
Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2022 kl.08.30 CET. 
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