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Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB 
inför årsstämman 2023
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelar idag att valberedningen har utsetts inför 
årsstämman den 4 maj 2023

I enlighet med valberedningens instruktioner i Ascelia Pharma ska valberedningen bestå av fyra 
ledamöter representerande de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. 
De "tre största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt 
kända aktieägarna per slutet av september.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman som kommer att hållas i Malmö 
den 4 maj 2023 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 
27% av rösterna i bolaget:

Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II 
K/S;
Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Capital;
Marianne Flink, utsedd av Fjärde AP-fonden; och
Peter Benson, styrelseordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 och på 
bolagets hemsida,  .www.ascelia.com

Valberedningens uppgifter omfattar att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: 
val av ordförande på stämman; val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; 
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för 
utskottsarbete; val av revisor samt ersättning till denne; samt principer för utseende av 
valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta 
valberedningen på bolagets adress eller alternativt via e-post  . despina.georgiadou@ascelia.com
Förslag ska lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 3 februari 2023, för att 
säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen.

PRESSMEDDELANDE

02 december 2022 17:29:00 CET

http://www.ascelia.com/
mailto:despina.georgiadou@ascelia.com


    Ascelia Pharma Hyllie Boulevard 34 SE-215 32 Malmö· ·

Kontakter

Magnus Corfitzen, CEO
Epost: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Déspina Georgiadou Hedin, CFO and Investor Relations
Epost: despina.georgiadou@ascelia.com
Tel: +46 765 697 873

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom 
onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska 
behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två 
produktkandidater – Orviglance (tidigare benämnd som Mangoral) och Oncoral – i klinisk 
utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm 
(kortnamn: ACE). För mer information besök  .http://www.ascelia.com

(tidigare benämnd som Mangoral) Om Orviglance 
Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för 
magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen 
av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med 
nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande 
tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, som har beviljats 
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration 
(FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av 
magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive 
en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa 
högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är Oncoral nu förbered för fas 
2-studier.
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