
 
 
 

 

Pressmeddelande   Stockholm 22 januari 2018 
 
 

 
 
 
 

Valberedningen föreslår Jan Ståhlberg till ny 
styrelseledamot och ordförande i Bactiguard 
Holding AB (publ) 

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) föreslår inför 
årsstämman 2018 nyval av Jan Ståhlberg till styrelseledamot. Valberedningen 
föreslår vidare att Jan Ståhlberg utses till styrelsens ordförande, då Stanley 
Brodén som varit styrelsens ordförande sedan 2015 har avböjt omval. 

Jan Ståhlberg är vice ordförande i EQT AB och har varit verksam i EQT sedan 1995. 
Tidigare i sin karriär, under perioden 1985 till 1994, arbetade Jan Ståhlberg i olika 
befattningar inom Ovako Steel. 
  
Jan Ståhlberg har omfattande erfarenhet av styrelsearbete, både i Sverige och 
internationellt, bland annat från cancerdiagnostikföretaget Dako, Carl Zeiss Vision 
och Gambro inom life science området.  
  
Jan Ståhlberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och 
har studerat vid MBA programmet vid New York University Stern School of Business. 
  
Vid årsskiftet 2017/2018 hade Jan Ståhlberg ett aktieinnehav om totalt 1 584 786  
B-aktier i Bactiguard, motsvarande 4,8 procent av kapitalet och 2,3 procent av 
rösterna, vilket innebär att han vid samma tidpunkt var tredje största aktieägare i 
bolaget. 
  
Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till 
årsstämman 2018 och på bolagets hemsida vid samma tidpunkt. 
 
 
Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-01-22, kl. 08.00 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28 
 

   



 
 
 

 

 
Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att 
utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade 
infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för 
sjukvården och samhället.  
 
Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. 
Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard 
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan 
genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och 
centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.  
 
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern 
och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om 
i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i 
Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se 
 

http://www.bactiguard.se/

