
Valberedningens förslag till beslut 
vid årsstämman i CombiGene AB (publ) den 29 juni 2020  
samt motiverat yttrande
Redogörelse för valberedningens arbete 
Valberedningen har bestått av Ivar Nordqvist, som har 
varit valberedningens ordförande, samt Arne Ferstad 
och Lars Thunberg.

Valberedningen har haft två fysiska möten och ett 
 flertal möten via videolänk. 

Valberedningen har föranstaltat om en enkät och en 
intervjuomgång riktad till styrelseledamöterna jämte 
bolagets VD. Dessa har utförts av externa konsulter. 

En utgångspunkt för valberedningens arbete har varit 
att några ledamöter i den sittande styrelsen har avböjt 
omval, däribland ordföranden Arne Ferstad. 

En annan utgångspunkt har varit valberedningens 
uppfattning att den nya styrelsen bör ha ett större 
inslag av ledamöter med erfarenhet av internationell 
affärs utveckling, finansiering och ”partnering” inom 
läke medelsområdet. Vid sökandet efter kandidater som 
uppfyller dessa kriterier har en extern konsult  anlitats.  
Tänkbara kandidater har sedan intervjuats i flera om
gångar. Beslut om förslag till styrelsens sammansätt
ning har fattats genom majoritetsbeslut. 

Valberedningens förslag 
Enligt uppdraget från föregående årsstämma får val
beredningen härmed lämna förslag till beslut enligt 
följande. 

Antal styrelseledamöter: Styrelsen ska fortsatt ska 
bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Lars 
Thunberg har reserverat sig mot förslaget.  

Antal revisorer: En revisor/revisionsbyrå ska utses.

Styrelsearvoden: Ersättningen till styrelsens 
 ord förande ska uppgå till 200 000 kr och till övriga 
medlemmar som icke uppbär lön från företaget till 
125 000 kr, för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorsarvode: Revisorsarvode ska utgå enligt 
 godkänd räkning.

Val av övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av 
Peter Nilsson.

Nyval föreslås av: Bert Junno, Jan Nilsson, Jonas 
 Ekblom och Per Lundin.

Val av styrelseordförande: Bert Junno ska väljas till 
ny ordförande. 

Val av revisor: Mazars SET Revisionsbyrå AB ska utses 
till revisor. Mazars SET Revisionsbyrå AB har upplyst 
att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig 
revisor om stämman röstar enligt förslaget. 

Med anledning av den uppkomna situationen med det 
nya coronaviruset kommer valberedningen att presen
tera förslag till stämmoordförande först vid stämman.

Principer för utseende av valberedning
Det föreslås att valberedningen ska bestå av representan
ter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 
september 2020. Om någon av dessa avstår från att utse 
representant ska följande aktieägare i storleksordning 
beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter 
utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publ
iceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 
2021. Till ordförande i valberedningen utses den aktie
ägarrepresentant som representerar den största aktie
ägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon 
ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, 
avgår eller upphör att representera den aktieägare som 
nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan 
person nominerad av aktie ägaren. Om någon aktieägare 
som inte är representerad i val beredningen är röstmäs
sigt större än en annan aktieägare som är  representerad 
i valberedningen, har den röstmässigt större  aktieägaren 
rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den leda
mot i  valberedningen som representerar den röstmässigt 
minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperio
den för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill 
dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska 
ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis 
rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras 
för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag 
och får även adjungera ledamöter till valberedningen om 
så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte 
ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska 
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Jan Nilsson

vara sammankallande av valberedningen och ha rätt att 
närvara, men inte ha rösträtt, i  valberedningen. Arvode 
för val beredningens arbete ska inte utgå från bolaget. 
Valberedning ska inför årsstämman 2021 föreslå stämmo
ordförande, styrelse ledamöter, styrelse ordförande, 
styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer 
för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för 
bolagsstyrning. 

Valberedningens motiverade yttrande 
Valberedningen anser att den förslagna sammansätt
ningen av styrelsen säkerställer en god bolagsstyrning. 
Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit 
hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, 
erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för bola
gets framtid. Valberedningen har sökt efter kandidater 
med erfarenhet av internationell affärsutveckling inom 
läkemedelsområdet.  Samtliga föreslagna nya styrelse
medlemmar uppfyller enligt valberedningens mening 
med råge nämnda kriterium. 

Förslaget till omval av Peter Nilsson, mångårig styrelse

ledamot och yrkesverksam som revisor, borgar för att 
ekonomisk kompetens också blir företrädd i styrelsen.

Förslaget att invälja bolagets VD sedan fler år, Jan Nilsson, 
i styrelsen skall bl.a. ses som ett uttryck för en strävan att 
säkerställa att bolagsspecifik erfarenhet kommer att fin
nas tillgänglig i styrelsearbetet under det kommande året.

Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå 
av fem män, vilket avviker från punkten 4.1 i Svensk kod för 
bolagsstyrning enligt vilken en jämn könsfördelning ska 
eftersträvas. Valberedningen har i sitt förslag till ny styrelse 
dessvärre inte alls lyckats uppfylla målet, trots att det varit 
en uttalad ambition som togs upp till diskussion redan vid 
valberedningens första samman träde. Några kvinnliga 
kandidater har dock intervjuats och kan komma att aktuali
seras vid senare tillfälle. 

Det är valberedningens bedömning att beskrivningen ovan 
av de föreslagna nya styrelseledamöterna visar att samtliga 
personer uppfyller valberedningens kriterier.  Det är sam
manfattningsvis valberedningens bedömning att de före
slagna nya styrelseledamöterna tillsammans med  Peter 
Nilsson kommer att bidra till att uppfylla bolagets mål. 

VD i CombiGene AB (publ) 
sedan 2016

Födelseår: 1949
Utbildning: Jan har bred 
erfarenhet inom life 
science, från såväl stora 
 läkemedelsföretag som 
från listade bioteknik
företag. Jan är för närvarande vd för CombiGene och 
har stor erfarenhet av allt från klinisk forskning till 
affärsutveckling och försäljning och marknadsföring 
efter att ha byggt upp och lett framgångsrika organisa
tioner hos ScheringPlough och Tripep AB såväl som att 
ha seniora verkställande roller hos ett antal bolag inom 
bioteknik som Kringle Pharma, Lipopeptide och Neuro
Vive AB. Jan har en MSc i biologi och kemi vid Göteborgs 
universitet och en MBA examen i International Business 
Management från Uppsala universitet.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i CanIm Guide 
Therapeutics AB, CarryGenes Therapeutics AB, Urbicum 
Ledningskonsult AB och Panion Animal Health AB.
Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: vVD i 
NeuroVive Pharmaceutical AB.
Innehav i CombiGene AB: 500 000 aktier. TO3 127 760, 
TO4 127 760.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
och oberoende till bolagets större aktieägare.

Peter Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014
Födelseår: 1970
Utbildning: Peter har lång 
erfarenhet inom finans
sektorn och är för närva
rande verksam som CFO, 
med fokus på strategi och 
affärsutveckling, i Rotor
bulk koncernen, vilken även är känd som Finja. Tidigare 
var Peter delägare samt affärsområdeschef på Mazars 
SET Revisionsbyrå AB. Som revisor arbetade Peter 
med såväl ägarledda som publika bolag samt utförde 
börsrevisioner inför listning på NGMbörsen. Han var 
också ansvarig för Corporate Finance inom Mazars med 
tyngdpunkt på förvärv och due diligence. Peter Nilsson 
är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet och tidi
gare auktoriserad revisor.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i PN 
 Finanskonsult AB och styrelseordförande i Flisby AB.
Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: Styrelse
ledamot i VA Automotive AB (publ) och styrelseord
förande i Åhus Åkeri AB.
Innehav i CombiGene AB: 1 076 002 aktier. 150 000 
teckningsoptioner av serie TO3 och 150 000 tecknings
optioner av serie TO4.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
och till bolagets större aktieägare.
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Bert Junno 

Jonas Ekblom 

Födelseår: 1965
Utbildning: Jonas har över 
25 års erfarenhet inom life 
science. Han är för när
varande VD för  Promore 
Pharma och har nyligen 
haft seniora och exeku
tiva chefsroller i företag 
inom bioteknik i Sverige, 
USA och Schweiz, i företag som Pharmacia, Biovitrum, 
 Sequenom och Invitrogen och BOWS Pharmaceuticals 
SA. Han är docent in farmakologi vid Uppsala Universi
tet, har en B.Sci i kemi vid Stockholms universitet och 
Ph.D. i experimentell neurologi från Uppsala univer
sitet, och postdoktorala studier från University of 
Southern California, School of Pharmacy in LA. Han har 
även professionell träning inom strategisk planering 
och företagsledning. Jonas har publicerat mer än 60 
artiklar i expertgranskade tidskrifter.
Övriga styrelseuppdrag: VD Promore Pharma AB (publ). 
Styrelseledamot i World 5 Ventures och Pergamum AB. 
Styrelseordförande i EffRx Pharmaceuticals SA.
Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller 
 teckningsoptioner.
Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: 
 Styrelseledamot i Orin Pharmaceuticals SA, KLIFO A/S, 
Axelar AB och The Releef Initiative.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags
ledningen och till bolagets större aktieägare. 

Per Lundin

Födelseår: 1983
Utbildning: Per har över 10 års 
erfarenhet i att rådge, grunda 
och leda bolag inom bioteknik, 
med fokus på  affärsstrategi, 
vetenskapligt ledarskap, imma
terialrätt och affärsutveckling. 
Per är medgrundare och opera
tiv chef för brittiska Evox Therapeutics. Innan han  grundade 
Evox var Per med och grundade och var vd för IsletOne 
Therapeutics, ett bolag inom cellterapi som är en avknopp
ning från Karolinska Institutet. Tidigare har Per lett en 
europeisk affärsutvecklingskanal för Thomson Reuters IP 
& Science och kvalificerade sig innan det som European 
 Patent Attorney vid en av de största europeiska immaterial
rättsbyråerna. Han började sin karriär som forskare inom 
drug delivery hos Apollo Life Sciences. Per fick sin Ph.D. vid 
Karolinska Institutet,  är civilingenjör i bioteknik från KTH 
samt civilekonom från Stockholms universitet.
Övriga styrelseuppdrag: : Styrelseledamot i Evox 
 Therapeutics Ltd
Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller 
 teckningsoptioner.
Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: 
 Styrelseledamot i IsletOne AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 
och till bolagets större aktieägare. 

Födelseår: 1966
Utbildning: Bert har erfa
renhet av företagsledning 
och styrelsearbete för ett 
flertal bolag verksamma 
inom elektronik, bioteknik 
och IT i både Europa och 
USA. Han har tillsammans 
med andra grundat flera bioteknikbolag som  WntResearch 
AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och 
Cyxone AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för 
halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cyxone AB 
(publ). Styrelseledamot i Accequa AB och Accequa GmbH.
Tidigare styrelseuppdrag/övriga befattningar: 
Styrelse ledamot i Taurus Energy AB (publ), Cardiovax 
llc., Galecto Biotech AB, Aptahem AB (publ), VD och 
styrelseledamot WntResearch AB (publ) och Gabather 
AB (publ). Ledamot av PRVs insynsråd 20102019.
Innehav i CombiGene AB: Innehar inga aktier eller teck
ningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget och  bolagsledningen 
och till bolagets större aktieägare. 
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