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Valberedning utsedd inför BioInvent Internationals 
årsstämma 2023
Lund, Sverige den 19 december 2022 – Valberedningens ledamöter inför BioInvent 
International AB:s (publ) (”BioInvent”) årsstämma 2023 har nu utsetts.

Följande representanter för BioInvents aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen 
inför årsstämman 2023:

Laura Feinleib, utsedd av Redmile Group, LLC,
Erik Esveld, utsedd av van Herk Investments B.V.,
Dr Ivo Staijen utsedd av HBM Healthcare Investments Ltd, och
Leonard Kruimer, styrelsens ordförande.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende 
stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter, beslut om styrelsearvode 
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, samt eventuell ersättning för utskottsarbete.

Årsstämman kommer att äga rum den 27 april 2023 i Lund.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till Stefan Ericsson, 
per post: BioInvent International AB (publ), SE-223 70 Lund eller telefon: +46 (0)46 286 85 50 i 
god tid före den 28 februari 2023.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat 
på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för 
cancerterapi. Bolaget har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fem pågående kliniska fas 
1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer respektive solida tumörer. Bolagets 
validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar både målstrukturer och 
antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till 
bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt 
integrerade anläggning. För mer information se . Följ BioInvent på Twitter: www.bioinvent.com
@BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
046 286 85 50
cecilia.hofvander@bioinvent.com

http://www.bioinvent.com/
mailto:cecilia.hofvander@bioinvent.com


Pressmeddelande
19 december 2022 10:25:00 CET

  BioInvent International Ideon Science Park SE-223 70 Lund

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50
www.bioinvent.com

Bifogade filer

Valberedning utsedd inför BioInvent Internationals årsstämma 2023

http://www.bioinvent.com/
https://storage.mfn.se/4109ba70-b57c-404e-bd2f-c6bfb48c1e5c/valberedning-utsedd-infor-bioinvent-internationals-arsstamma-2023.pdf

