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iZafe Group AB utser valberedning
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande LifeScience bolag inom digitalisering av vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en
valberedning. iZafe Group AB:s större aktieägare och ägargruppering har i samråd med styrelsens
ordförande Thomas Ahlerup utsett följande representanter att ingå i valberedningen:
Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
Sten Röing, eget innehav
Peter Werner, utsedda av ägargrupperingen Hermansson - Segerström
Thomas Ahlerup, styrelseordförande, iZafe Group AB
Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 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
per e-post valberedning@izafegroup.com eller per post till: iZafe Group AB, Valberedningen, Grev
Turegatan 11A 114 46 Stockholm
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Torgny Ander: valberedning@izafegroup.com
Thomas Ahlerup: thomas.ahlerup@izafegroup.com
Kontakter

Thomas Ahlerup, Styrelseordförande och Investerarkontakt
Mail: thomas.ahlerup@izafegroup.com
Mobilnummer: +46-7868-966 300
iZafe Group AB (publ)
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm
E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com/investorrelations
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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. iZafes
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 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: info@fnca.se. Ytterligare information finns på
www.izafegroup.com/investorrelations.
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