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MEDIROX VALBEREDNING FÖRESLÅR STYRELSE
MediRox har årsstämma tisdagen den 29 april 2008. Valberedningen har redan tidigare
föreslagit en styrelse i samband med bolagets bokslutskommuniké. Sedan dess har dock
nuvarande ledamot Katarina Segerborg av personliga skäl valt att avböja omval, samt
föreslagen Löfvenmark utsetts till VD för MediRox. Med anledning av detta har valberedningen
reviderat sitt förslag.

Valberedningen i MediRox, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut, består av Dan Prytz som
representant för Lars Olsson, Marie Danielsson som representant för Zafena AB och Jan Petersen.

En enig valberedning samt aktieägare motsvarande 50,8 procent av MediRox totala röster står bakom
följande förslag:

Till ordförande vid årsstämman föreslås Stephane Pleijel, ordförande i MediRox.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Stephane Pleijel (invald 2003), Gunnar Pohl (invald
2007) och Hans Wagenius (invald 2007). Vidare föreslås nyval av Marie Åsberg. Till
styrelseordförande föreslås Stephane Pleijel.

Presentation av Marie Åsberg
· 42 år (född 1966), Civilekonomexamen 1989
· Arbetat med ekonomi 1989 – 2002 varav både som ekonom, ekonomichef och administrativ

chef, projektledare 2003-2006 för utprovning av militär materiel på FMV, administrativ chef
2007-2008, jobbar idag som konsult inom ekonomi- och verksamhetsutveckling. Har som
administrativ chef arbetat med verksamhetsutveckling (organisationsförändringar och
utveckling av rutiner/processer m.m.), upphandlingar, kvalitetsarbete, försäljning och
marknadsföring

· Har inga andra uppdrag i Medirox
· Inga aktier i Medirox.
· Oberoende i förhållande till såväl Medirox som ägarna.

Arvodet till styrelsen föreslås vara oförändrat innebärande 2,5 basbelopp till ordförande och 1,5
basbelopp till ledamot, vilket för mandatperioden totalt bedöms innebära 287 000 kronor. Därtill
kommer reseersättningar. Om styrelsens arbetsinsats skulle överstiga vad som kan anses normalt
föreslås ordförande kunna fatta beslut om att öka arvodet med maximalt 50 procent per ledamot som
berörs. Valberedningen föreslår att revisorerna arvoderas enligt räkning.

I linje med tidigare beslut avses en ny valberedning inrättas inför 2009 års årsstämma som tillsätts
genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största registrerade ägarna efter utgången av det
tredje kvartalet.

Dan Prytz
Ordförande i valberedningen för MediRox AB (publ)
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