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Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i PledPharma  
Stockholm, 21 oktober 2019. Styrelsens ordförande i PledPharma AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som 

avses hållas den 23 april 2020. Ledamöterna har utsetts av PledPharmas tre största ägare som önskar ingå i 

valberedningen. 

Följande aktieägare har identifierats som de tre största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett 

följande ledamöter: 

Nortal Investments AB: Staffan Persson 
Cidro Förvaltning AB: Peter Lindell 
Fjärde AP-fonden: Jannis Kitsakis 
 
Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 39 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter 

är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Lindell och Jannis Kitsakis är även oberoende i förhållande 

till Nortal Investments AB, som är den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.  

Valberedningen förväntas utse Staffan Persson till ordförande. Styrelsens ordförande, Håkan Åström, samt Astrid 

Samuelsson, som representerar Handelsbanken fonder, föreslås att adjungeras till valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och 

annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av 

revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2021. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: 

hakanastrom@aol.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör 

Tel. 072 231 68 00 
yilmaz.mahshid@pledpharma.se 

 

 

PledPharma i korthet  
PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar 
på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov. PledOx® är en ”first-in-class” 
läkemedelskandidat, avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi. Ett globalt fas III-program pågår. 
Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska leverskador till följd av 
paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie, fas Ib/IIa, har framgångsrikt slutförts och designen av nästkommande 
studie är under färdigställande. Aladote har beviljats särläkemedelsstatus i USA. PledPharma har huvudkontor i Stockholm. 
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (STO:PLED). Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se). För mer information, se www.pledpharma.se 
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