
 

 

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i 
Ascelia Pharma AB  
Valberedningen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Bolaget”), föreslår att års-
stämman beslutar att anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen. 

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av 
en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse 
en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valbered-
ningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bo-
lagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny val-
beredning utsetts.  

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB 
per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som till-
handahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till rös-
tetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargruppe-
rats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat 
skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig 
gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en 
av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande eller annan sty-
relseledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, 
vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de ut-
sedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggö-
ras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.  

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i 
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamö-
ter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieä-
gare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse re-
presentanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till 
ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare 
inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan 
angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valbered-
ningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om 
förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit 
bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal 
senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ad-
jungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valbered-
ningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valbe-
redningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart 
sådana skett. 



 

 

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla 
tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. 

__________________ 

April 2022 

Valberedningen för Ascelia Pharma AB (publ) 

 
 


