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Valberedningens förslag till styrelse i Doxa AB (publ.) kompletteras med 

kompetens om den nordamerikanska marknaden 
  

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Greg Dingizian (ordförande), Magnus Wahlbäck,  

Sune Gellberg och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande), föreslår att advokat 

Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid stämman.  

Valberedningen har beslutat lämna följande förslag i enlighet med de principer för valberedningens 

arbete som antogs på föregående årsstämma. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem 

ledamöter utan suppleanter.  

Till styrelse föreslås:  

Omval av ordförande Ingrid Atteryd Heiman 

Omval av de ordinarie ledamöterna Alexander Tasevski, Göran Urde och Pål Ryfors.  

Mats Persson har avböjt omval. 

Nyval av Melker Nilsson som ordinarie ledamot. 

Valberedningen önskar komplettera styrelsen med kompetens och erfarenhet från den 

nordamerikanska marknaden och föreslår därför nyval av Melker Nilsson som ordinarie ledamot. 

Melker Nilsson har en juristexamen från Lunds universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet från 

dentalbranschen med fokus främst på Europa och Nordamerika. Melker Nilsson har också varit  

Vice President Global Sales på Nobel Biocare. Melker Nilsson bor i dag i Los Angeles, Kalifornien. 

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som 

huvudansvarig revisor.  

Valberedningen föreslår ett arvode om 200 000 kronor till ordförande och 80 000 kronor till övriga 

ledamöter. Ersättning till revisor ska utgå enligt räkning.  

 

För ytterligare information 

Greg Dingizian (valberedningens ordförande), greg@dingizian.com 

 

Läs mer på webben: www.doxa.se  

Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

 

 
KORT OM DOXA 
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska 

produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, 

är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av 

moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB,  

org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA.  

Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; 

e-mail: certifiedadviser@penser.se). 
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