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Linc AB:s valberedning inför årsstämma 2022
Linc AB:s (publ) ("Linc") valberedning har som målsättning att valberedningens
sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. Lincs tredje största
ägare per den 30 september 2021, Capital Group, har dock avböjt deltagande i valberedningen.
Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det därför beslutats att valberedningen inför
årsstämman 2022 ska bestå av företrädare utsedda av de två största aktieägarna och den
fjärde största ägaren som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 30 september
2021 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram
förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till
årsstämman 2022.
Den 30 september 2021 var de två största aktieägarna och den fjärde största akieägaren i Linc;
Julander & Cronhamn Invest AB (65,21 procent av rösterna), Nordea Fonder (4,49 procent av
rösterna) och Handelsbanken Fonder (3,88 procent av rösterna). De tre ägarna som är
representerade i valberedningen innehar totalt 73,58 procent av rösterna i bolaget. De har utsett
följande representanter till valberedningen:
Martin Julander som utsetts av Julander & Cronhamn Invest AB (ordförande)
Jan Särlvik som utsetts av Nordea Fonder
Pär Sjögemark som utsetts av Handelsbanken fonder
Bengt Julander, styrelsens ordförande
Beräkningen ovan är baserad på 57 910 447 aktier. Lincs årsstämma för räkenskapsåret 1 januari
2021 – 31 december 2021 kommer att äga rum den 11 maj 2022. För att valberedningen ska ha
möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17
mars 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt
på bolagets hemsida. Aktieägarna i Linc uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post
till valberedning@linc.se eller post till Linc AB (publ), Att: Bolagsstämma 2022, Birger Jarlsgatan 36,
114 29 Stockholm.
Kontakter

Karl Tobiesson, vd +46 (0) 70 935 85 74 karl.tobieson@linc.se
Thomas Bergh, CFO +46 (0 )72 231 45 00 thomas.bergh@linc.se
Johan Hähnel, IR-ansvarig +46 (0) 70 605 63 34 johan.hahnel@linc.se
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Om Linc

Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science industrin. Vi investerar i
och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom
Medicinteknik och Läkemedel. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i
forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom
läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.
Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen.
Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende
potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar
aktivt i valberedningsarbetet.
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