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Förslag till val av styrelse 

Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging PHI AB den 20 oktober 2020 lämnar aktieägare, som tillsammans 
representerar 10,1 % av aktierna i bolaget, härmed förslag till beslut i enlighet med punkterna 10 och 12 nedan.  

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10) 

Det föreslås att fem ordinarie ledamöter och en suppleant utses.  

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12) 

Med anledning av att bolaget allt mer riktar sig mot den växande stamcellsmarknaden föreslår nämnda ägare 
att även styrelsen kompletteras och förnyas i denna riktning. 

Både inom akademin och läkemedelsindustrin bedrivs intensiv forskning för att genom odling och transplan-
tation av patientens egna stamceller bota idag obotliga sjukdomar som t.ex. diabetes och demens. I motsats 
till konventionell teknik möjliggör bolagets HoloMonitor-teknik analys och kvalitetskontroll av cellodlingar utan 
att dessa vare sig färgas eller genmanipuleras, vilket gör bolagets teknik långt mer användbar inom stamcells-
tillämpningar än gängse cellanalysteknik. 

Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Mats Lundwall, Leland Foster och Johan Hyllner samt 
nyval av Mattias Lundin och Petter Björquist. Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Ann Christine Egelberg. 
Till styrelsens ordförande föreslås omval av Mats Lundwall. 

Mattias Lundin, CellaVision, VP Global Sales 
Utbildning: Marknadsekonom 
Tidigare erfarenhet: Mattias har mångårig erfarenhet från medicinteknisk bransch i olika chefsbefattningar 

inom försäljning och marknadsföring, närmast som Vice President Commercial för 
internationella och mogna marknader vid Arjo Huntleigh, ett företag inom Getinge-
koncernen. 

Petter Björquist, VERIGRAFT AB, VD 
Utbildning: Doktorsexamen i biologi/biokemi vid Göteborgs universitet. 
Tidigare erfarenhet: Närmst har Petter varit verksam som VP Regenerative Medicine vid stamcellsbolaget 

Cellartis, med ansvar för större samarbetet bl.a mot diabetesforskningen inom Novo 
Nordisk. Tidigare befattningar innefattar även 10 år som Senior Scientist vid AstraZeneca. 

Av de föreslagna nya ledamöterna kan Mattias Lundin och Petter Björquist anses vara oberoende i förhållande 
till bolaget, bolagets ledning och till större aktieägare i bolaget.  

mailto:ir@phiab.se
http://www.phiab.com/


 

Phase Holographic Imaging PHI AB 2 (2) 
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden 
+46 46 38 60 80 | ir@phiab.se | www.phiab.com | VAT: SE556542781101 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Egelberg 
E-post: ir@phiab.se 
Web: www.phiab.com 
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