
Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 
2021 
 
Valberedningen för Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Vicore Pharma”), som utgörs av 
Michael Wolff Jensen (styrelseordförande), Staffan Lindstrand (utsedd av HealthCap VII L.P.), Johannes 
Eckerstein (utsedd av Protem Wessman AB) och Evert Carlsson (utsedd av Swedbank Robur), avger 
härmed följande förslag: 
 

- att styrelsens ordförande Michael Wolff Jensen, eller den som valberedningen föreslår vid 
hans förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman,  

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter, 
- att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor, 
- att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor 

till envar av övriga ledamöter, med 100 000 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, Heidi 

Hunter och Michael Wolff Jensen omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. Peter Ström har avböjt omval; 

- att Michael Wolff Jensen omväljs till styrelseordförande, 
- att ett prestationsbaserat incitamentsprogram upprättas som innefattar Hans Schikan, Sara 

Malcus och Maarten Kraan, 
- 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, 
förutom att principerna föreslås gälla tills nya principer antas. 

 
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning  
Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 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 och ovan principer ska gälla tills nya principer antas.  
 
Valberedningens arbete och motiverat yttrande 
Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft fyra 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 där god fördelning avseende 
könsfördelning och en internationella bakgrund eftersträvas.  
 
Under valberedningens arbete har det framkommit att Peter Ström avböjt omval. Valberedningen 
anser att man inte i nuläget behöver ersätta den kompetensen utan föreslår att styrelsen istället ska 
bestå av sex styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Michael Wolff Jensen omväljs som 
styrelseordförande och att Hans Schikan, Maarten Kraan, Sara Malcus, Heidi Hunter och Jacob 
Gunterberg omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
Bolagstämman 2018 beslutade om ett långsiktigt (tre år) incitamentsprogram i form av aktierätter för 
styrelsen, vilket nu löper ut. Vidare beslutade bolagsstämman 2020 att de då två nyinvalda 
styrelseledamöterna också skulle få ta del av ett motsvarande incitamentsprogram. Valberedningen 
föreslår nu att komplettera incitamentsprogrammet med ytterligare tilldelning till de ledamöter som 
inte är förknippade med huvudägaren och vars nuvarande program nu löper ut. Detta 
incitamentsprogram kommer att även fortsättningsvis vara i form av så kallade aktierätter. Mer 
information om detta finns under kallelsen till årsstämman 2021 på Vicore Pharmas hemsida 
www.vicorepharma.com. 
 
 
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 

http://www.vicorepharma.com/


styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad 
som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden. 

____________________ 
 

April 2021 
Vicore Pharma Holding AB (publ) 

Valberedningen 
 


	Valberedningens förslag och motiverat yttrande till årsstämman 2021
	Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning
	Valberedningens arbete och motiverat yttrande


