
Valberedningens konsoliderade förslag till Annexin Pharmaceutical AB:s (publ) 
årsstämma 2020 (punkt 1 och 8–11) 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att advokat Per Hedman från Cirio Advokatbyrå väljs till 
ordförande vid stämman. 

Punkt 8–10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
fastställande av arvoden till styrelse och revisor, val av styrelse och eventuella 
styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter utan suppleanter. 

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden fram till slutet av nästa 
årsstämma ska utgå med sammanlagt 7 prisbasbelopp att fördelas med 2,5 
prisbasbelopp till ordföranden och med 1,5 prisbasbelopp till var och en av de övriga 
tre ledamöterna. För arbete i ev. revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt 
arvode utgå. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Carl-
Fredrik Lindner, Johan Frostegård, Gisela Sitbon och Lena Torlegård. Vidare föreslår 
valberedningen omval av Carl-Fredrik Lindner till styrelsens ordförande. 

Som revisor i Bolaget föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som 
huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2021. 

Punkt 11 – Fastställande av principer för utseende av valberedning samt instruktion 
för valberedningen 

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 bestå av representanter för de tre 
röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget (härmed avses såväl 
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september 2020. Om någon av dessa 
aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den 
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Det åligger 
Bolagets styrelseordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens 
sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. 

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 30 september 2020 kan 
valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i 
valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens 
sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. 

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på 
bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, arvode 
och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av 
och ersättning till revisorer samt förslag till valberedning, eller principer för utseende 
av valberedning, för den nästföljande årsstämman. Valberedningen utser 



valberedningens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i 
valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan 
komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen 
avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts. 
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Stockholm i maj 2020 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) 

Valberedningen 


