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Steen Krøyer avgår som styrelseledamot
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller 

“Bolaget”) meddelar idag att styrelseledamoten Steen Krøyer på egen 

begäran valt att avgå från styrelsen. Bakgrunden till beslutet är 

personliga skäl.

Steen Krøyer har idag, den 22 juli 2022, begärt utträde från styrelsen i Bolaget med 
hänvisning till personliga skäl. Steen Krøyer har varit ledamot i QuiaPEGs styrelse 
sedan 2018 och var mellan åren 2018–2022 ordförande i styrelsen.

Per S Thoresen, styrelseordförande i Bolaget, kommenterar: ”Jag vill å styrelsens 
och aktieägarnas vägnar rikta ett stort tack till Steen Krøyer för hans förtjänstfulla 
arbete under flera år som styrelseordförande och sedermera styrelseledamot i 
Bolaget. ”

Enligt QuiaPEGs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju 
ledamöter med högst fem suppleanter. Efter att Steen Krøyer lämnar styrelsen 
kommer styrelsen att bestå av tre ledamöter och en suppleant, vilket innebär att 
styrelsen fortsatt uppfyller bolagsordningens krav. Det finns i dagsläget ingen avsikt 
att kalla till extra bolagsstämma för att välja en ny styrelseledamot.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail:  marcus.bosson@quiapeg.com
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Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel 
baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar 
förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan 
godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel 
bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på 
Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 
399  , är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, info@fnca.se
vänligen besök www.quiapeg.com.
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