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Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i LIDDS
UPPSALA, Sverige– LIDDS AB (publ) meddelade idag valberedningens sammansättning inför 
årsstämman 2023. Valberedningen ska, enligt beslutade principer för valberedningens 
tillsättning, bestå av styrelseordförande och tre representanter för de två största aktieägarna i 
bolaget.

Valberedningens huvuduppgift är att framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i 
styrelsen, styrelsearvoden samt val och arvodering av revisorer. Valberedningen ska utgöras av 
styrelseordföranden och representanter utsedda av de två största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget 
per utgången av september månad 2022.

I enlighet med detta har följande ledamöter utsetts:

Bengt-Åke Bengtsson, Ordförande
Olle Isaksson
Bengt Viterius
Jan Törnell, Styrelseordförande i LIDDS

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets 
hemsida, . Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till www.liddspharma.com
valberedningen kan göra detta via e-post till .info@liddspharma.com

För ytterligare information kontakta

Anders Månsson, VD
Tel: +46 (0)70 860 47 38
E-post: anders.mansson@liddspharma.com
 
Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)70 855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB
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LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med 
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och 
kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av 
olika läkemedelsklasser och kan lösa problem inom många indikationsområden, huvudsakligen inom 
onkologi. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj 
fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör frisättning av en lokal och hög läkemedelsdos, 
administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera 
projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat 
på Nasdaq First North Growth Market.
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