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Valberedning utsedd iZafe Group
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag 
inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att bolagets större aktieägare har 
utsett en valberedning för företaget.

iZafe Group AB:s större aktieägare har i samråd med styrelsens tillförordnade ordförande Thomas 
Ahlerup utsett följande personer att ingå i valberedningen:

Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
Carl-Johan Merner, eget innehav
Björn Rosengren, eget innehav
Thomas Ahlerup, tillförordnad styrelseordförande, iZafe Group AB (publ.)

Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande. 

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämma 2020 framlägga förslag till stämmoordförande, 
styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom 
arvodering av revisorer.

Aktieägare i iZafe Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande 
under e-postadressen valberedningen@izafe.se eller per post till:
iZafe Group AB (publ.), Valberedningen, Grev Turegatan 11a, 114 46 Stockholm.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Thomas Ahlerup, thomas.ahlerup@gmail.com
Torgny Ander, valberedningen@izafe.se

Kontakter

Anders Segerström, VD 
Mail:   anders.segerstrom@izafe.se
Mobilnummer: +46 70 875 14 12

iZafe Group AB (publ) 
iZafe AB 
Grev Turegatan 11A 
114 46 Stockholm

E-post:  info@izafe.se
investor.izafe.se

https://izafe.se/
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och 
ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, 
ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra 
larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en 
tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare certifiedadviser@penser.se
information finns på .investor.izafe.se
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