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Valberedning för Biovica inför årsstämman 2018 
 

Uppsala, 2018-04-23 

 
I enlighet med beslut vid Biovica International ABs årsstämma den 31 augusti 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: 
 

• Gunnar Rylander, ordförande i valberedningen  

• Leif Glantz 

• Göran Brorsson, styrelsens ordförande  
 
Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 33 procent av aktierna och 47 
procent av rösterna i bolaget sett till den 29 december 2017. 
 
Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas 
årsstämman 2018 för beslut: 
 

• förslag på styrelseledamöter 
• förslag på styrelseordförande 
• förslag på styrelsearvode 
• förslag på revisor och revisorsarvode 
• förslag på ordförande på årsstämman  
• förslag på 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: Biovica International AB, Att: 
Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala 
 
Årsstämman för Biovica International AB kommer att hållas torsdagen den 30 augusti 2018 i 
Uppsala. 
 
För mer information: 
Anders Rylander, VD Biovica 
tel.: +46 (0)18 444 48 35 
email: anders.rylander@biovica.com 
 
 
 
Om Biovica 
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. 

Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge 
svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från 
första behandlingsdagen. 

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations 
cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. 
Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB. 

 
Läs mer: www.biovica.com 
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