
 
 
 

 

 
Pressmeddelande   Stockholm, 29 oktober 2020 
 
 

 
 
 
 
Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 
 
Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har utsetts inför årsstämman 
2021, som kommer att hållas onsdag 28 april vid bolagets huvudkontor i 
Botkyrka.  
 
Valberedningen inför årsstämman 2021 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av 
följande representanter:  
 
Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB  
Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.  
Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder  
Jan Ståhlberg, utsedd av Jan Ståhlberg 
Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden 
 
Styrelsens ordförande, Christian Kinch, kommer att vara adjungerad till valberedningen men 
utan rösträtt. 
 
Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding 
AB (publ) ska valberedningen bestå av fem medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta 
kontakt med de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s 
utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de största aktieägarna ska ges 
möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot.  
 
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2021 avseende val av 
stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. 
Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och 
revisionsarvoden samt principer för hur valberedning ska utses inför årsstämman 2022.  
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande 
adress: 
  
Valberedningen  
Bactiguard Holding AB (publ)  
Box 15  
146 21 Tullinge  
 
Förslag kan även lämnas per email till föjande adress: valberedningen@bactiguard.com   
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För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör 
dessa vara valberedningen tillhanda senast den 17 januari 2021.  
 
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets 
hemsida i samband därmed.  
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49 
 
 
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 BD. 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. Nyligen fullföljdes förvärvet av 
malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och 
förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention. 
 
Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre 
produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. 
 
Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 
Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.com 

http://www.bactiguard.com/

