
PRESSMEDDELANDE
18 februari 2022

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare 
med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2021, samt 
styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2022 att utgöras av följande personer:

Anna Rylander Eklund, ordförande i valberedningen, utsedd av familjen Rylander
Mikael Petersson, utsedd av Coeli
Lars Holmqvist, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 27 procent av aktierna och 40 procent av rösterna i 
bolaget sett till den 31 december 2021.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av 
styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för 
valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till  eller med ir@biovica.com
brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala.

Årsstämman för Biovica International AB kommer att hållas onsdagen den 31 augusti 2022 i Uppsala.

Kontakt

Anders Rylander, VD
Telefon: 018-444 48 35
E-post: anders.rylander@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom 
att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet 
kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första 
applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla 
cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och 
läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på 
Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, , 08-info@fnca.se
528 00 399. För mer information, besök gärna . www.biovica.com
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