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PRESSMEDDELANDE 
 
31 juli 2019 
 

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Mentice AB 
inför kallelse till extra bolagsstämma den 28 augusti 2019   
 
Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering 
till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar att valberedningen 
föreslår att styrelsen utökas med tre ledamöter, till totalt sju ledamöter. 
Valberedningen avser föreslå nyval av Denis Gestin, Gösta Johannesson och David 
Ballard.  
 
Valberedningen föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om att godkänna och utse tre 
nya styrelseledamöter till styrelsen, till totalt sju ledamöter. Styrelsen föreslår att följande 
personer ska utses till nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen: 
 
Denis Gestin, född 1964, ekonomexamen, styrelseordförande i Holistick Medical, Frankrike, 
samt Endo Tools Therapheutics och styrelseledamot i Acarix, Sverige. Denis Gestin är 
oberoende i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare.  
 
Gösta Johannesson, född 1959, ekonomexamen, senior rådgivare Bure Equity, 
styrelseordförande XVIVO Perfusion, Idevall & Partners fonder, vice ordförande Interflora 
och Axiell Group, styrelseledamot i Yubico med flera. Gösta Johannesson är oberoende i 
relation till bolaget, bolagets ledning men inte i relation till en av bolagets större aktieägare.  
 
David Ballard, född 1956, ekonomexamen, läkarexamen, Master of Science in Public Health 
och PhD in Epidemiology, Executive Vice President och Chief Clinical Officer i Mentice samt 
medlem i den rådgivande kommittén för Mentice Inc och för Robbins Institute for Health 
Policy and Leadership, Baylor University. David Ballard är oberoende i relation till bolagets 
större aktieägare men inte i relation till bolaget och bolagets ledning. Om David Ballard utses 
till styrelseledamot i bolaget kommer han framöver endast att verka som konsult i bolaget 
och därmed omgående lämna sina nuvarande roller i bolaget och dess ledningsgrupp. 
 
Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna ett fast årligt 
arvode till styrelsens nya ledamöter om totalt 530 000 SEK. 
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