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Valberedning utsedd inför CellaVisions 
årsstämma 2023

Inför årsstämman 2023 utgörs valberedningen av:

Christer Fåhraeus, Christer Fåhraeus med bolag
Nicklas Hansen, William Demant Invest A/S
Anette Andersson, SEB Investment fonder
Emil Hjalmarsson, Grenlunden CEVI AB

Emil Hjalmarsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, 
styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga 
ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och arvode för bolagets revisor.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2023 i Lund klockan 15:00.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-
post på adressen:  eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, bolagsstamma@cellavision.se,
CellaVision AB, Mobilvägen 12, 223 62 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före 
stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

Kontakter

Adele Horn
Corporate Communications & Investor Relations
Direct: + 46 46 460 26 04
Mobile: + 46 72 206 50 88
www.cellavision.com
adele.horn@cellavision.com

Om oss

CellaVision är ett 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 16 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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