
STYRELSENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION TILL VALBEREDNING 

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ), org.nr 556680-3804 (”Bolaget”) föreslår att 
bolagsstämman inrättar en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av 
Bolagets röstmässigt tre största aktieägare den 30 september 2018 ska äga rätt att utse 
varsin ledamot i valberedning. Närstående till aktieägare, såsom detta begrepp är definierat 
i aktiebolagslagen 21 kap. 1 §, ska inkluderas i bedömningen av vilka som utgör de tre 
största aktieägarna. Ingen av de tre personer som härvid utses till ledamot i valberedningen 
ska vara ledamot i Bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens 
ordförande som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke 
styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess 
att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga 
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, 
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av 
revisorer och revisorsarvoden. 

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre 
största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den 
frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt 
tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i Bolaget innan 
valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt 
fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. 
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