
Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför 
årsstämman 2021 

1. Bakgrund 

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Ascelia Pharma AB 
(”Bolaget”) den 14 november 2019 har en valberedning utsetts och offentlig-
gjorts. Valberedningen har utgjorts av Jørgen Thorball, utsedd av Sunstone Life 
Science Ventures II K/S, Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder AB, 
Håkan Nelson, utsedd av Øresund-Healthcare Capital K/S, och Peter Benson, 
styrelsens ordförande. Jørgen Thorball har varit valberedningens ordförande.  
Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 april 2017 AB, ingick initialt i valbered-
ningen som ledamot men ersattes av Anna Sundberg i februari 2021 på grund av 
att CMC SPV of 3 april 2017 AB avyttrade samtliga av sina aktier i Bolaget i janu-
ari 2021. 

2. Valberedningens förslag inför årsstämman 2021 

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut: 

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman  

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs som ordförande vid stäm-
man eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar. 

Punkt 8 a: Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 7 stycken.  

Punkt 8 b: Bestämmande av antalet revisorer och revisorssupplean-
ter 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att 
ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. 

Punkt 9 a: Fastställande av styrelsearvoden 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till sty-
relseordföranden (400 000 kronor föregående år) samt med 250 000 kronor till 
envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget (200 000 kro-
nor föregående år). Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 
100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat gentemot före-
gående år), med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsut-
skottet (oförändrat gentemot föregående år), med 100 000 kronor till ordföran-
den i kommersialiseringsutskottet (oförändrat gentemot föregående år) och med 



 

 

25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i kommersialiseringsutskottet 
(oförändrat gentemot föregående år). Inget separat arvode ska utgå för arbete i 
ersättningsutskottet. Det föreslås slutligen, i tillägg till ovan, att styrelseledamö-
ter bosatta utanför Europa ska erhålla ytterligare styrelsearvode om 10 000 kro-
nor per fysiskt styrelsemöte som styrelseledamoten deltagit i (oförändrat gente-
mot föregående år).  

Punkt 9 b: Fastställande av revisorsarviden 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn, i enlighet med revisionsutskot-
tets rekommendation, ska utgå i enlighet med godkänd räkning enligt sedvanliga 
debiteringsnormer. 

Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordförande  

Valberedningen föreslår att Peter Benson, Niels Mengel, Bo Jesper Hansen, René 
Spogárd, Helena Wennerström, Hans Maier och Lauren Barnes omväljs som sty-
relseledamöter, och att Peter Benson omväljs som styrelseordförande.  

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Bola-
gets hemsida (www.ascelia.com) och i årsredovisningen. 

Punkt 11: Val av revisor 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbolag. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Carl Fogel-
berg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. 

3. Beskrivning av valberedningens arbete samt valberedningens motiverade 
yttrande 

3.1 Valberedningen har haft ett sammanträde men har därutöver haft ytterligare 
kontakter. Valberedningen har följt den instruktion som antogs vid årsstämman 
den 14 november 2019. 

3.2 Bolaget har på sin webbplats informerat om aktieägares möjlighet att lämna för-
slag till valberedningen. Inga förslag har inkommit. 

3.3 Valberedningen har orienterat sig om hur arbetet i styrelsen bedrivs och fungerar 
liksom om Bolagets strategi och framtida utmaningar samt bedömt den kompe-
tens och erfarenhet som styrelseledamöterna i Bolagets styrelse bör besitta, vilket 
varit vägledande för valberedningens arbete. Bolagets styrelseordförande har till-
sett att valberedningen erhållit relevant information om styrelsens arbete under 
året och den styrelseutvärdering som styrelsens ledamöter genomfört.  



 

 

3.4 Valberedningen gör bedömningen att styrelsen har fungerat väl under perioden 
och att styrelsens ledamöter besitter god kompetens och de kvalifikationer som 
krävs för att leda Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedöm-
ning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn 
härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter. 

3.5 Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet, utveckl-
ingsskede och förhållanden i övrigt, utgöra en fortsatt lämplig sammansättning 
med hänsyn till de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bak-
grund. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i 
styrelsen. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de 
behov som Bolagets verksamhet har och står inför.  

3.6 Valberedningen anser även att förslaget till styrelse uppfyller kraven i Svensk kod 
för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende. Enligt valberedningens bedöm-
ning är samtliga föreslagna ledamöter att anse som oberoende i förhållande till 
Bolaget och dess ledning, samt är samtliga föreslagna ledamöter förutom Peter 
Benson att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare. Avseende 
Hans Maier noteras det att han tidigare har ansetts vara ej oberoende i förhål-
lande till Bolaget och dess ledning eftersom han är verkställande direktör och 
större aktieägare i BGM Associates GmbH som tidigare har tillhandahållit kon-
sulttjänster till Bolaget. Konsultavtalet avslutades dock i början av 2020 och val-
beredningen har därför gjort bedömningen att Hans Maier nu är att anse som 
oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.  

3.7 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en jämn könsfördelning i styrelsen ef-
tersträvas. Valberedningen har valt att tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bo-
lagsstyrning som jämställdhetspolicy, som stadgar att styrelsen ska präglas av 
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bak-
grund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har be-
aktat frågan om jämn könsfördelning men kan konstatera att den föreslagna sty-
relsesammansättningen kommer att bestå av två kvinnor och fem män. Könsför-
delningen är således 29 % / 71 %, vilket enligt valberedningens uppfattning inte 
överensstämmer med kravet om en jämn könsfördelning. Valberedningens am-
bition är att könsfördelningen ska utjämnas ytterligare över tid och åtminstone 
motsvara de nivåer som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.  

__________________ 

Mars 2021 

Valberedningen för Ascelia Pharma AB (publ) 
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