
Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i
LifeCleans styrelse 

2 augusti 2021 kl. 08:00

LifeClean International (publ) meddelar idag att Barbro Fridén på egen begäran avgår som styrelseledamot i
LifeCleans styrelse.

Barbro Fridén har utökat sitt engagemang i sjukvården i Qatar, där hon arbetar som VD för specialistsjukhuset Sidra Medicine.

”Tyvärr är det oerhört svårt för mig att lägga ner den tid och närvaro som jag tycker att LifeClean förtjänar och mitt
utlandsuppdrag gör det mycket svårt att närvara på det sätt som är rimligt. Det känns naturligtvis tråkigt eftersom LifeClean
befinner sig i ett spännande läge där saker börjar hända. LifeClean har stor potential och jag kommer att följa utvecklingen med
stort intresse”, säger Barbro Fridén.

Styrelseledamotuppdraget kommer att vara vakant tills att valberedningen finner ersättare till Barbro Fridén.

”Jag vill tacka Barbro för den tid och det engagemang hon lagt ner för LifeClean och önskar henne stort lycka till. Hennes plats
kommer initialt att fyllas av vår styrelsesuppleant Jan Sjöwall som har jobbat i bolagets styrelse i flera år, vilket känns mycket
tryggt. Styrelsen fortsätter arbeta väldigt fokuserat med LifeCleans tillväxtstrategi och internationella satsningar.” säger Stefan
Kramer, styrelseordförande i LifeClean.

Denna information är sådan som LifeClean International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 augusti 2021 kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Kramer, styrelseordförande, LifeClean International AB
E-post: stefan.kramer@lifeclean.eu
Telefon: + 46 (0) 70 4545300

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se   
 

Om LifeClean International

LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets
grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion,
marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har
Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som
motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean
International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera
områden. För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se Bolagets Certified
Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se


