
Pressmeddelande

Göteborg 15 november 2022

  IRLAB Therapeutics Arvid Wallgrens Backe 20 SE-413 46 Göteborg

Valberedningen utsedd inför IRLAB:s 

årsstämma 2023

Göteborg, Sverige, 15 november 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), 

ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest 

besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att valberedningens ledamöter 

inför årsstämman 2023 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 6 

maj 2021 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre 

största aktieägarna, eller ägargrupperna, av Euroclear Sweden AB registrerade per den 31 augusti 

2022.

De tre största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen 

inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

Hans-Peter Ostler, bakgrund från bank och investeringsrådgivning, utsedd av en ägargrupp 
som representerar cirka 20 procent av aktier och röster;

Anders Vedin, bakgrund från ledande positioner inom globala läkemedelsföretag, utsedd 
av en ägargrupp som representerar cirka 14 procent av aktier och röster;

Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en 
ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 9 procent av aktier och 
röster; samt

Gunnar Olsson, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 43 procent 

av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2022.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på 

bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att 

presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida: .www.irlab.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 

31 januari 2023, per e-post  eller per brev till bolagets postadress.ir@irlab.se

https://www.irlab.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/
mailto:ir@irlab.se
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För mer information

Gunnar Olsson, styrelsens ordförande

Tel: +46 70 576 14 02

E-post: gunnar.olsson@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB upptäcker och utvecklar nya läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom och andra 

sjukdomar i hjärnan. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) 

och pirepemat (IRL752) är båda i Fas IIb och är designade för att behandla några av de svåraste 

symtomen relaterade till Parkinson. År 2021 förvärvade Ipsen, ett specialty pharma-bolag, de 

exklusiva globala rättigheterna till utveckling och kommersialisering av mesdopetam.

 

IRLAB har genererat alla sina läkemedelskandidater och fortsätter att upptäcka innovativa 

läkemedelskandidater för behandling av neurologiska sjukdomar genom den egenutvecklade 

forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process). Förutom IRLAB:s starka kliniska pipeline 

driver bolaget två prekliniska program, IRL942 och IRL757, mot Fas I-studier. IRLAB är noterat på 

Nasdaq Stockholm. Mer information på www.irlab.se.
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