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BICOs valberedning för 2023 års bolagsstämma har utsetts
BICO-koncernens största ägare har nu utsett en valberedning. Bolagsstämman i BICO 
Group AB kommer att hållas den 9 maj 2023.

Enligt beslut på 2022 års bolagsstämma, och de senaste antagna principerna den 26 april 2021 
gällande valberedningens sammansättning, ska valberedningen för BICO Group AB utgöras av 
fem medlemmar, varav en ska vara styrelsens ordförande. De fyra största aktieägarna som vill 
delta i valberedningen har rätt att utse en medlem vardera. Som förberedelse för 2023 års 
bolagsstämma har valberedningens medlemmar blivit utsedda, baserat på ägarstrukturen den 
30 september 2022, och består av:

Mats Engström, utsedd av Erik Gatenholm
Claes Dinkelspiel, utsedd av Héctor Martínez
Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
Carsten Browall, styrelseordförande i BICO Group AB

Valberedningen kommer att förbereda förslag inför 2023 års bolagsstämma med avseende på 
valet av ordförande och andra styrelseledamöter, valet av revisor, ärenden som rör arvoden, valet 
av ordförande för bolagsstämman och beslut som rör valberedningen.

Aktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2023 års bolagsstämma kan 
kontakta valberedningen via e-post till: . Skriv ”Till valberedningen” i ämnesraden.ir@bico.com

eller via brev till:
BICO Group AB
Långfilsgatan 9
412 77 Göteborg

Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman, dock senast den 10 
februari 2023, för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Carsten Browall, styrelseordförande, BICO Group AB
E-post: cb@bico.com

Åsa Hillsten, SVP & Head of Investor Relations, BICO Group AB
Telefon: +46 70-081 81 17
Epost: ash@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 
28 oktober 2022, kl. 14:00 CET.
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Om BICO
BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och möjliggör framtiden för livräddande behandlingar 
genom att minska organbristen och påskynda läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla life 
science-lösningar som kombinerar biologi och teknik (biokonvergens). Företaget fokuserar på att 
utveckla, tillverka, sälja och stödja life science-utrustning, förbrukningsvaror och reagenser för 
både tillverknings- och forskningsändamål. BICO har mer än 25 000 produkter på marknaden, 
försäljning i mer än 65 länder, levererar till alla de 20 främsta läkemedelsföretagen och har 
citerats i mer än 10 000 vetenskapliga publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm 
under: BICO.
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