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Ortivus valberedning inför årsstämman 2022
utsedd
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2022
års årsstämma som kommer att avhållas den 5 maj 2022.
Valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande ledamöter:
– Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2021
– Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB (företräder 17,8 % av rösterna)
– Konstantin Papaxanthis (företräder 4,1 % av rösterna)
- Pär-Ola Adolfsson (företräder 3,7 % av rösterna)
Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 5 maj 2021 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 2021. 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
eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se
Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna
Reidar Gårdebäck, CEO
Telefon 08 446 45 00
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Om Ortivus

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.
Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom
prehospitalvård för vårdgivare världen över. Ortivus produkter är baserade på långtgående
expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare.
Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även
ett helägt dotterbolag i Storbritannien.
MobiMed är en modulbaserad plattform som idag används av över 12 000 ambulanssjukvårdare i
över 2700 akutfordon. Plattformen består av en monitor som i realtid mäter, övervakar och delar
EKG samt
vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning. Applikationen innehåller även en journaldel för
beslutsstöd, insamling av patientdata och klinisk dokumentation. MobiMed väger i sin helhet
endast 2,5 kg och är skapad för ett krävande arbete ute i fält. Genom tvåvägskommunikation finns
möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som patientdata sömlöst
integreras in i sjukvårdens patientjournaler. MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta
rätt beslut i rätt tid samtidigt som den bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser
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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