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Rättelse av MAR: Ortivus valberedning inför 
årsstämman 2021 utsedd

Rättelse: Det pressmeddelande Ortivus distribuerade kl. 08.00 idag, den 10 november 2020, ”
Ortivus valberedning inför årsstämman 2021 utsedd”, innehöll en felaktig MAR-klassificering. 
Övrig information lämnad i pressmeddelandet var korrekt. Ett korrigerat meddelande följer 
nedan.

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2021 
års årsstämma som kommer att avhållas den 5 maj 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter:

Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2020
 Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB (företräder 17,7% av rösterna)
 Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson (företräder 4,7% av rösterna)
Anna Seddigh, utsedd av aktieägaren Konstantin Papaxanthis (företräder 3,4% av rösterna)

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 4 maj 2020 och är 
baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra 
ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de 
tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2020. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser 
någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt 
står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bl.a. lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, 
ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom 
brev till:

Ortivus AB (publ) 
Valberedningen 
Box 713 
182 17 Danderyd
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eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i 
Danderyd utanför Stockholm. Bolaget är sedan 1998 genom ett eget dotterbolag etablerat i 
Storbritannien. Med den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder 
Ortivus sina kunder realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed 
Journal - ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa 
vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ 
Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se
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