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Valberedningens förslag rörande styrelse för 
CellaVision AB inför årsstämman 2022

Inför årsstämman 2022 föreslår valberedningen i CellaVision AB att antalet styrelseledamöter för 
tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Mikael Worning som styrelsens ordförande och föreslår omval av 
styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Åsa Hedin och Stefan Wolf. Vidare föreslår valberedningen 
att årsstämman väljer Ann-Charlotte Jarleryd till ny styrelseledamot. Anna Malm Bernsten, Niklas 
Prager och Jürgen Riedl har undanbett sig omval.

Ann-Charlotte Jarleryd är CFO på Addnode Group, ett företag verksamt inom digitalisering för 
företag och offentlig sektor noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Innan Ann-Charlotte började på 
Addnode Group var hon CFO för Acando och Protect Data. Hon har en bakgrund som certifierad 
revisor på PwC och har utöver en civilekonomexamen en examen i journalistik.

CellaVisions valberedning inför årsstämman 2022 utgörs av Christer Fåhraeus och företag, 
(valberedningens ordförande), Nicklas Hansen, utsedd av William Demant Invest A/S, Emil 
Hjalmarsson, utsedd av Grenlunden AB, och Daniel Klint, utsedd av SEB Investment funds. 
Valberedningen är sammankallad av Mikael Worning som deltagit som adjungerad, men som ej 
ingår i valberedningen.

"Valberedningen föreslår Ann-Charlotte Jarleryd som ny styrelseledamot i CellaVision. 
Ann-Charlottes djupa kunskap om olika mjukvaruaffärsmodeller, omfattande IR-
kompetens och bakgrund som auktoriserad revisor på PwC lämpar sig väl för 
CellaVisions behov", säger Christer Fåhraeus, valberedningens ordförande och 
grundare av CellaVision.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2022 kommer att återfinnas på 
bolagets webbplats  i samband med kallelsen offentliggörs.www.cellavision.com

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus, Valberedningens ordförande, CellaVision AB
Tel: 0705-60 90 00 | E-post: cf@eqlpharma.com
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Corporate Communications & Investor Relations
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Om oss

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system 
för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt 
underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga 
cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och 
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens 
finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 
Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala 
organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2021 var omsättningen 
till 566 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är 
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 
Läs mer på www.cellavision.se
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