
Valberedningen i Gapwaves utsedd
Valberedningen inför Gapwaves AB:s årsstämma 2020 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin
representant till valberedningen.

Enligt den instruktion för valberedningen i Gapwaves som antogs på årsstämman 26 april 2019 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av
representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller.

Efter att de tre största aktieägarna utsett varsin representant har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen till dess första möte. Valberedningen
består av följande ledamöter:

Cécile Schilliger, styrelseordförande i Kildal Antenn AB som representerar ca 59% av rösterna
Lars-Inge Sjöqvist, nuvarande verkställande direktör i Gapwaves, utsedd av en ägargrupp som representerar ca 9% av rösterna
Jian Yang, professor inom antennteknik på Chalmers Tekniska Högskola och medgrundare till Gapwaves AB, som representerar ca 6% av rösterna
Jonas Ehinger, valberedningens ordförande, styrelseordförande i Gapwaves

Valberedningen representerar tillsammans cirka 74% av rösterna och cirka 31% av aktierna i bolaget.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag kommer att
presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida – www.gapwaves.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller genom e-post till lars-
inge.sjoqvist@gapwaves.com. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före
årsstämman, dock senast den 26 februari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa
leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin
disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi
lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.


