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PRESSMEDDELANDE 

TiksPac AB föreslår ledamöter till årsstämman i iApotek Int AB 

Sedan marknadsplatsen Spotlight Stock Market i februari 2021 informerade 
marknaden om att iApotek placeras på deras OBS-lista har TiksPac fört samtal med 
marknadsplatsen för att försöka få ett tydliggörande avseende deras krav på sundhet 
samt efterfrågat vägledning kring ägande och styrelsesammansättning. Under dessa 
diskussioner har marknadsplatsen inte förmedlat några tydliga riktlinjer varför en 
prövning kring ”sundhet” endast medför ett ensidigt och godtyckligt beslut. 

iApoteks styrelse har samtidigt upplyst TiksPac om att styrelsen ämnar påbörja en 
likvidationsprocess av iApotek ifall inte storägarna inför stundande årsstämma 
bidrar med förslag på nya styrelseledamöter eller om andra alternativ till ledamöter 
inte gör sig gällande. 

För att föregripa risken att styrelsen i iApotek i förlängningen påbörjar en 
likvidationsprocess har TiksPac som huvudägare därav beslutat att föreslå valbara 
ledamöter. 

TiksPac är av övertygelsen att iApotek som verksamhet med rätt insatser, fokus och 
med tillgång till TiksPacs unika marknadskanal, som når närmare 200.000 personer 
i månaden, över tid kommer kunna nå väsentligt högre aktieägarvärden. 

Förutom notering på Spotlight Stock Market kommer TiksPac aktivt förespråka 
notering av iApotek även på en marknadsplats utomlands. 

Inför årsstämman den 19 maj 2021 presenterar TiksPac härmed följande kandidater 
för inval i iApoteks styrelse: 

• Peter Olausson

• Annette Lahti

• Robert Katic

• Mirza Muhic

• Conny Palmkvist (VD, iApotek)

Styrelsen i TiksPac AB 



För ytterligare information: 
Robert Katic, Styrelsens 
ordförande Tel: +46 (0) 73 677 
86 99 
E-post: Robert.Katic@tikspac.com

Kort om TiksPac 
Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är 
kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras 
verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt 
engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Numera har konceptet utökats till att även 
omfatta skräppåsar. 
Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel 
och drift av stationerna. Tillsammans håller vi rent. 

För mer informationen besök www.tikspac.com. 
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