
Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 
2020 
 
Valberedningen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Vicore Pharma”), som utgörs av 
Leif Darner (styrelseordförande), Staffan Lindstrand (utsedd av HealthCap VII L.P.), Göran Wessman 
(utsedd av Protem Wessman AB) och Evert Carlsson (utsedd av Swedbank Robur), avger härmed 
följande förslag: 
 

- att styrelsens ordförande Leif Darner, eller den som valberedningen föreslår vid hans 
förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman,  

- att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter, 
- att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor, 
- att styrelsearvode ska utgå med 300 000* kronor till styrelsens ordförande och 100 000* 

kronor till envar av övriga ledamöter, med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet 
och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till 
ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i 
ersättningsutskottet, samt med 50 000 kronor till ordföranden i vetenskapsutskottet och 
25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i vetenskapsutskottet, 

- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, 
- att styrelseledamöterna Jacob Gunterberg, Maarten Kraan, Sara Malcus, Hans Schikan och 

Peter Ström omväljs, samt att Heidi Hunter och Michael Wolff Jensen väljs, till 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Leif Darner har avböjt omval; 

- att Michael Wolff Jensen väljs till ny styrelseordförande, 
- att ett prestationsbaserat incitamentsprogram upprättas som innefattar Michael Wolff 

Jensen och Heidi Hunter, 
- att revisionsbolaget EY AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 

önskemål om Andreas Mast som huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets 
rekommendation, och 

- att nuvarande principer för utseende av valberedningen antas utan materiella ändringar. 

*Vad gäller styrelsearvoden var valberedningens ursprungliga förslag att höja till 450 000 kronor till 
styrelsens ordförande och till 150 000 kronor till envar av övriga medlemmar. På grund av rådande 
krissituation i omvärlden föreslår valberedningen dock att arvodena ska vara oförändrade.  
  
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig i bilaga 1.  
 
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 
Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2020 tre röstmässigt största 
aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och styrelseordföranden. 
För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till 
valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största 
aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i 
valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte 
enhälligt utser annan ledamot.  
 
Om aktieägare som utsett en ledamot till i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna 
ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som 
tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte 
särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om 



endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar inom tre månader från 
årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring 
i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot till valberedningen 
som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall 
en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett 
ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska 
en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen har 
rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen. 
 
Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens 
mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger 
valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. 
 
Valberedningens arbete och motiverat yttrande 
Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft 5 protokollförda möten och har därutöver haft flera 
informella kontakter. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur 
styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har även diskuterat utvärderingen av styrelsens 
arbete. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen. 
 
Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande 
avseende styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel 
branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. 
 
Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen 
sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Vicore Pharmas 
verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett 
framgångsrikt sätt. Valberedningen har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd 
vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat bolagets strategiska 
utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån 
uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning 
eftersträvas. Valberedningen har även beaktat uppställda krav på styrelsesammansättning i ljuset av 
Bolagets notering på Nasdaq Stockholm i september 2019. 
 
Under valberedningens arbete har det framkommit att Leif Darner avböjt omval. Valberedningen har 
därför genomfört en rekryteringsprocess av en ny styrelseordförande och en ny styrelseledamot för 
att komplettera befintlig kompetens och erfarenhet. Valberedningen föreslår att Michael Wolff 
Jensen tillträder som styrelseordförande och att Heidi Hunter tillträder som styrelseledamot till tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även att Hans Schikan, Maarten Kraan, Sara 
Malcus, Jacob Gunterberg och Peter Ström omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. 
 
Valberedningen föreslår att årsstämman ska anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram som ska 
omfatta Michael Wolff Jensen och Heidi Hunter. Valberedningen föreslår att Michael Wolff Jensen ska 
erhålla 350 000 aktierätter och att Heidi Hunter ska erhålla 175 000 aktierätter, totalt 525 000 
aktierätter. 
 
Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för nyval och omval finns i bilaga 1. 
 
Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga 
personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Vicore 
Pharma. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller 
kompetens och erfarenhet.  
 



Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Vid en bedömning av de föreslagna 
styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till 
styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. I fråga om 
styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad 
som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden. 

____________________ 
 

April 2020 
Vicore Pharma Holding AB (publ) 

Valberedningen 
  



Bilaga 1 

Information om föreslagna ledamöter 
Styrelseledamöter föreslagna för nyval 
 

Michael Wolff Jensen 
Förslagen styrelseordförande. 

Valberedningen har föreslagit att årsstämman väljer Michael Wolff Jensen som ny 
styrelseordförande. 

Michael Wolff Jensen har 20 års strategisk ledarerfarenhet från Pharma/Biotech - som CFO, 
styrelseordförande, partner och som Chief Legal Officer. Michael har varit huvudansvarig för fyra 
börsintroduktioner; Genmab (Nasdaq Copenhagen och Neuer Markt Frankfurt 2000), LifeCycle Pharma 
(Nasdaq Copenhagen 2006), Ascendis Pharma (Nasdaq US 2015) och Xspray Pharma (Nasdaq First 
North Stockholm 2017 och Nasdaq Stockholm 2020). Han har även ansvarat för flertalet 
finansieringsrundor och sammanlagt tagit in över 20 mdr kr i kapital. Vidare har Michael över 15 års 
erfarenhet av styrelsearbete och som ordförande för båda privata som noterade bolag. 
Född: 1971 
Utbildning: Juristexamen, Köpenhamns universitet 
Övriga uppdrag: SVP/Chief Legal Officer i Ascendis Pharma AB (publ). Styrelseordförande i XSPRAY 
PHARMA AB (PUBL), Ascendis Pharma AB (publ) och MWJ Partners ApS. 
Innehav i Vicore: Inget 
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. 

Heidi Hunter 
Föreslagen styrelseledamot. 

Valberedningen har föreslagit att årsstämman väljer Heidi Hunter som ny styrelseledamot. 

Heidi Hunter (född 1958) har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom 
läkemedelsutveckling och kommersialisering. Hon har arbetat strategiskt och operationellt med allt 
ifrån klinisk och kommersiell utveckling till lansering av läkemedel. Hon har erfarenhet från ledande 
positioner inom alliance management, riskmitigering vid investeringar, global klinisk och kommersiellt 
ledaskap, produktlanseringar, utveckling av affärsstrategier, produktlanseringar och hållbarhetsfrågor. 
Heidi har en unik, mångkulturell och global erfarenhet att engagera människor från olika kulturer att 
arbeta mot samma vision och mål. Heidi innehar inga aktier i Vicore samt är oberoende i förhållande 
till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. 
Född: 1958 
Utbildning: M.B.A. inom marknadsföring och internationella relationer, Universitet i Chicago.  
B.A. inom ekonomi och tyska, universitet i Michigan.  
Övriga uppdrag: SVP, Global Immunology Business Unit i UCB, Belgien. 
Innehav i Vicore: Inget 

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. 

 

 



Styrelseledamöter föreslagna för omval 

Hans Schikan 
Styrelseledamot sedan 2018  

Hans Schikan är före detta VD för Prosensa (förvärvat av BioMarin). Hans tidigare uppdrag inkluderar 
ledande roller på Genzyme (förvärvat av Sanofi) och Organon (förvärvat av Schering Plough). Han har 
tjänstgjort i styrelsen för Hansa Biopharma, Asceneuron, Wilson Therapeutics (förvärvat av Alexion) 
och Therachon (förvärvat av Pfizer).  
Född: 1958 
Utbildning: Utbildad som apotekare vid Utrechts universitet.  
Övriga uppdrag: Ordförande för investeringskommittén i Swanbridge Capital, styrelseledamot i 
VectivBio, Pharvaris B.V. och Swedish Orphan Biovitrum. Styrelseordförande i InteRNA Technologies 
B.V. och Complix NV.  
Innehav i Vicore: 125 000 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.  
Hans är ordförande i Vicores ersättningsutskott och ledamot i vetenskapliga utskottet.  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.  

Jacob Gunterberg 
Styrelseledamot sedan 2018 

Jacob Gunterberg är partner på HealthCap sedan år 2007 och har lång erfarenhet av 
investeringsverksamhet avseende venture capital och företagsfinansiering inom life science. Jacob 
Gunterberg är styrelseledamot i bl.a. HealthCap Orx Holdings GP AB och Carisma Therapeutics Inc. 
samt före detta styrelseordförande i INIM Pharma AB.  
Född: 1967 
Utbildning: Utbildad civilekonom vid Lunds universitet.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i JUSG AB, EllAug AB, Tova Skrenen Stockholm AB, Ancilla AB och 
Skipjack AB.  
Innehav i Vicore: Inget.  
Jacob är ordförande i Vicores revisionsutskott och ledamot i vetenskapliga utskottet. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets 
större aktieägare.  

Maarten Kraan 
Styrelseledamot sedan 2018 

Maarten Kraan har lång erfarenhet av biomedicin och har bland annat innehaft chefsposition på 
AstraZeneca AB där han ansvarade för forskningen och utvecklingen av läkemedel för respiratoriska, 
inflammations- och autoimmunitetssymtom.  
Född: 1961 
Utbildning: Doktorsexamen i reumatologi vid University of Leiden.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Toleranzia AB och i CDS Gmbh. Chef för R&D hos Pierre-Fabre SA.  
Innehav i Vicore: 125 000 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.  
Maarten är ordförande i Vicores vetenskapliga utskott och ledamot i ersättningsutskottet. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.  

 



Peter Ström 
Styrelseledamot sedan 2015 

Peter Ström har under åren 1979-2005 haft ledande befattningar inom Kabi Vitrum AB, KabiPharmacia 
AB, Pharmacia & Upjohn och IMS Health. Peter Ström har sedan 2003 varit styrelseledamot i ett antal 
börsbolag som Active Biotech AB, Oasmia Pharmaceutical AB och LIDDS AB. Vidare är Peter Ström 
styrelseledamot i Dentosystem Scandinavia AB och Stockholm Corporate Finance AB samt suppleant i 
Comtax Support AB och Comtax Holding AB.  
Född: 1952 
Utbildning: Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wnt Research AB, Comtax AB, Stockholm Corporate Finance, och 
Dentosystem AB.  
Innehav i Vicore: 84 084 aktier och 50 000 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.  
Peter är ledamot i Vicores revisionsutskott. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.  

Sara Malcus 
Styrelseledamot sedan 2018  

Sara Malcus har tio års erfarenhet av operativ företagsledning samt styrelsearbete genom sitt arbete 
med utveckling av tidiga läkemedelsprojekt på GU Ventures, Astra Zeneca AB samt i mindre start up-
bolag.  
Född: 1975 
Utbildning: Doktorsexamen i immunologi och inflammationsmedicin vid Göteborgs universitet.  
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i MetaboGen AB.  
Innehav i Vicore: 50 000 aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram. 
Sara är ledamot i Vicores revisionsutskott. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.  
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