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iZafes valberedning föreslår ytterligare två 
styrelsekandidater
iZafe Group (publ) meddelar härmed att valberedningen föreslår att Bosse Johansson och Magnus 
Engman väljs in i styrelsen utöver Björn Rosengren

Till dagens extra stämma så har valberedningen fått två ytterligare kandidater som föreslås att väljas 
in på dagens extra stämma.
 
Bosse Johansson
Född 1965.
Civilekonom med inriktning mot bank och finans.
Stor erfarenhet från styrelseuppdrag och exekutiva roller inom bank samt på förtroendeposter inom 
idrottssverige på elitnivå. 
Bland annat som ordförande och verkställande direktör under 19 år för Sparbanken Sjuhärad AB samt 
styrelserna i Sparbankernas Riksförbund och huvudstyrelsen i Swedbank AB. 
13 år som ordförande för allsvenska fotbollsklubben IF Elfsborg. Tre år som ordförande för Svensk 
Elitfotboll och sedan 2022 ordförande för Brynäs IF.
 
 
Magnus Engman
Född 1967
En expert på att göra turnarounds och exits i mjukvarubranschen. Är idag Managing Director på SD 
Worx Sweden & Market Leader Nordic. Är ansvarig för ca 600 anställda och en omsättning på 
närmare en miljard. Tidigare roller
 
Valberedningens förslag till styrelse är
Göran Hermansson, styrelseledamot – omval
Richard Wolff, styrelseledamot – omval
Bosse Johansson, styrelseledamot – nyval
Magnus Engman, styrelseledamot – nyval
Björn Rosengren, styrelseordförande - nyval
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Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.) 
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafe.se/investor-relations/

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups 
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den 
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. 
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group 
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se

.www.izafe.se/investor-relations/
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