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Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Egetis 

Therapeutics  
Stockholm, 22 december 2020. Styrelsens ordförande i Egetis Therapeutics AB har etablerat en valberedning inför 

årsstämman, som avses hållas den 29 april 2021. Ledamöterna har utsetts av Egetis Therapeutics tre största ägare 

som önskar ingå i valberedningen.  

 

Följande aktieägare har identifierats som de tre största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och 

de har utsett följande ledamöter: 

Avla Holding AB: Kenneth Rooth 

Fjärde AP-fonden: Jannis Kitsakis 

Cidro Förvaltning AB: Peter Lindell 

 

Valberedningen har utsett Kenneth Rooth till ordförande. Styrelsens ordförande Håkan Åström föreslås som 

adjungerad till valberedningen. 

 

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 26 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga 

ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Lindell och Jannis Kitsakis är 

oberoende i förhållande till Cetoros AB, som är den i bolaget röstmässigt största aktieägaren, men som avstått 

från att delta i valberedningen.  

 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 

samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna 

förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse 

valberedning inför årsstämman 2022. 

 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: 

hakanastrom@aol.com.    

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marie-Louise Alamaa, Tillförordnad Finansdirektör 

Tel. +46 (0) 70 861 88 42  

Email: marie-louise.alamaa@egetis.com 
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 

 2020–12-22, 16:00 CET 

 

Om Egetis Therapeutics 
Egetis är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk 

utvecklingsfas inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande 

medicinska behov. Emcitate® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av MCT8-

brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-

studie har framgångsrikt genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat. En 

registreringsgrundande interventionsstudie (fas IIb/III) startades under Q4 2020 då första patient doserades och 
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interims resultat planeras under 2022. Emcitate har särläkemedelsstatus i USA och Europa och beviljades Rare 

Pediatric Disease-status i USA i november 2020. Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas 

för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har 

framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka om 

marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats genom diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, 

EMA och MHRA. Aladote har beviljats särläkemedelsstatus i USA. Resultat från POLAR programmet som 

meddelades i december 2020 visar att PledOx inte uppfyllde effektmåttet. Baserat på ytterligare utvärdering av 

resultaten från POLAR studierna kommer de kommande strategiska stegen för PledOx att bestämmas 

tillsammans med vår partner Solasia.  

 

Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista, sedan 31 oktober 2019. För mer 

information, se www.egetis.com. 

 

http://www.egetis.com/

