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Aktieägare

Orexos aktier är sedan 2005 noterade på Nasdaq 
OMX Stockholm. Vid årets slut uppgick det totala 
antalet aktier till 23 401 252 (21 617 395) förde-
lade på 3 681 (2 214) aktieägare. De 10 största 
aktieägarna ägde 64 (71) procent av de uteståen-
de aktierna, företagsledningen 3 (2) procent och 
övriga ägare 33 (27) procent. Av det totala antalet 
aktier svarade utländska aktieägare för cirka 28 
procent (24). Institutioner svarar för huvuddelen 
av ägandet. Vid årets slut ägdes 79 (82) procent 
av aktierna av juridiska personer och 21 (18) pro-
cent av fysiska personer.

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman 
och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av 
grundläggande natur för bolaget. Den fullständiga 
bolagsordningen finns på Orexos hemsida,  
www.orexo.se. Bolagsordningen anger bland  
annat att Orexo ska bedriva forskning och utveck-
ling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av  
läkemedel och diagnostiska beredningar. Orexos 
bolagsordning anger också att styrelsen ska ha sitt 
säte i Uppsala och bestå av lägst tre och högst nio 
ledamöter med högst tre suppleanter.

Bolagsstyrningsrapport  
för orexo aB (publ)                   

orexo är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i uppsala och vars aktie är noterad på nasdaq 
oMx stockholm. orexo tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2009 års bolags-
styrningsrapport. uppföljningen under 2009 har resulterat i att orexo inte har några avvikelser 
att rapportera. rapporten har granskats av bolagets revisorer.

Styrning, ledning och kontroll av Orexo fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen och VD.

Bolagsstämma

Orexos högsta beslutande organ är bolagsstäm-
man där också varje aktieägare har rätt att delta 
och få ett ärende behandlat. Vid ordinarie bolags-
stämma (årsstämma) väljs bolagets styrelse 
och styrelsearvoden fastställs. Till årsstämmans 
övriga obligatoriska uppgifter hör bland annat att 
fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, 
besluta om disposition av resultatet av verksamhe-
ten, besluta om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare samt besluta om ansvarsfrihet 
för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer 
också bolagets revisor och fastställer revisionsar-
voden.

Enligt bolagsordningen ska årsstämman hållas 
i Uppsala eller i Stockholm.

Årsstämma 2009
Ordinarie årsstämma 2009 hölls torsdagen den  
23 april 2009 i Stockholm. Vid årsstämman om-
valdes intill nästa årsstämma styrelseledamöterna 
Monica Caneman, Johan Christenson, Raymond 
Hill, Staffan Lindstrand, Bengt Samuelsson och 
Kjell Strandberg. Peter Lindborg utsågs genom 
nyval till styrelseledamot för tiden intill nästa  
årsstämma. Genom omval utsågs Håkan Åström 
till styrelseordförande för tiden intill nästa års-

stämma. Vidare beslutade stämman om arvode för 
styrelsens ordförande och styrelsens stämmovalda 
ledamöter.

Årsstämman godkände valberedningens för-
slag till ett styrelseaktieägarprogram innefattande 
utgivande av teckningsoptioner samt godkännan-
de av förfogande över teckningsoptionerna inom 
ramen för detta program. Årsstämman beslöt 
vidare att anta ett nytt personaloptionsprogram 
innefattande utgivande av teckningsoptioner samt 
godkännande av förfogande över teckningsoptio-
nerna inom ramen för detta program.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att 
besluta om emission av nya aktier.

Fullständig information om årsstämma 2009 
finns på Orexos hemsida www.orexo.se.  

Årsstämma 2010
Årsstämma i Orexo AB hålls onsdagen den 21 
april 2010 kl. 15.00 på IVAs Konferenscenter,  
Grev Turegatan 16, i Stockholm.

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. 
Den har till uppgift att skapa ett så bra underlag 
som möjligt för bolagsstämmans beslut samt lämna  
förslag till bland annat beslut om tillsättning av  
styrelse och revisor samt om ersättning till dessa. 
Vid årsstämman 2009 beslutades att bolaget ska 
ha en valberedning bestående av en representant 
för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna  
jämte styrelseordföranden. Valberedningens  
sammansättning meddelades på Orexos hemsida 
och genom ett pressmeddelande den 16 oktober 
2009 och baserar sig på ägandet per den 31  
augusti 2009. Under årets sammanträdde val- 
beredningen vid 3 (4) tillfällen.

Valberedningen inför årsstämman 2010
Namn Representerar

Björn odlander
Healthcap, tillika  
valberedningens ordförande

Marc Philouze apax Partners

antoine Papiernik sofinnova Partners

ulrica slåne tredje aP-fonden, 

Håkan åström styrelseordförande i orexo

Valberedningen representerar tillsammans cirka 
40 procent av antalet aktier och röster i bolaget 
baserat på den senast kända aktieägarinformatio-
nen vid tillsättandet.

styrelse

vd

revisionsutskott

Produktutvecklings-
utskott

ersättningsutskott

extern revisor

valberedning

Bolagsstämma

Bolagsstyrning i Orexo
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Styrelse

Vid verksamhetsårets utgång bestod Orexos sty-
relse av styrelseordförande Håkan Åström samt de 
ordinarie styrelseledamöterna Monica Caneman, 
Johan Christenson, Raymond Hill, Peter Lindborg, 
Staffan Lindstrand, Kjell Strandberg och Bengt 
Samuelsson. För närmare beskrivning av styrelse-
ledamöterna hänvisas till sidan 64. Styrelsen har 
antagit en arbetsordning som bland annat reglerar 
arbetsfördelningen inom styrelsen samt arbets-
fördelningen mellan styrelsen och VD, styrelsens 
sammankomster, vilka ärenden som ska behand-
las och hur rapportering och informationsgivning 
inom respektive till styrelsen ska ske. Styrelsen 
har utsett ett revisionsutskott, ett ersättningsut-
skott och ett produktutvecklingsutskott.

Styrelsens arbete
Under året har styrelsen sammanträtt vid 12 (13) 
tillfällen, varav 6 (6) var telefonmöten eller möten 
per capsulam. Styrelsen har huvudsakligen be-
handlat och fattat beslut i ärenden avseende bola-
gets strategiska inriktning, projektens utveckling, 
forskningssamarbeten, utlicensiering av projekt, 
finansiell resultatuppföljning, investeringsärenden, 
extern rapportering samt budget och budgetupp-
följning. Styrelsen beslutade med stöd av beslut 
från Årsstämman att utge personaloptioner till 
personal och nyckelpersoner i bolaget. Orexos 
revisor deltog vid det styrelsemöte som fastställde 
bokslut och redogjorde därvid för revisionen.

Revisionsutskott
Orexos revisionsutskott har som huvudsaklig upp-
gift att säkerställa att fastlagda principer för den 
finansiella rapporteringen och interna kontrollen 
efterlevs samt kontakter med bolagets revisorer. 
Revisionsutskottet presenterar slutversionen 
av Orexos kvartalsrapporter och årsredovisning 
för styrelsen för godkännande och publicering. 
Revisionsutskottet träffas inför varje delårsrap-
port, i samband med budgetgenomgångar samt 
i övrigt vid behov. Ovanstående frågor bereds av 
utskottet och därefter är det styrelsen som fattar 
beslut på förslag från revisionsutskottet. Orexos 
revisor deltar i revisionsutskottets sammanträden 
vid behov dock minst två gånger per år. Under 
året sammanträdde revisionsutskottet vid 5 (5) 
tillfällen. Utskott består av Håkan Åström, Monica 
Caneman och Staffan Lindstrand.

Produktutvecklingsutskott
Produktutvecklingsutskottets uppdrag är att hjälpa 
till vid utveckling av kriterier för prioritering mellan 
nya produktidéer för Orexos utvecklingsportfölj. 
Utskottet bereder frågeställningarna och därefter 
fattar styrelsen beslut på förslag från produktut-
vecklingsutskottet. Utskottet ska sammanträda 
så ofta som erfordras. Utskottet består av Johan 
Christenson, Bengt Samuelsson och Kjell Strand-
berg. Under året sammanträdde produktutveck-
lingsutskottet vid 2 (0) tillfällen.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har till uppgift att behandla 
frågor om löner och övriga anställningsvillkor, 

pensionsförmåner och bonussystem för VD och 
till denne direktrapporterande chefer, samt ersätt-
ningsfrågor av principiell natur. Utskottet bereder 
dessa frågeställningar och därefter är det styrelsen 
som fattar beslut på förslag från ersättningsutskot-
tet. Ersättningsutskottet består av Håkan Åström, 
Johan Christenson och Raymond Hill. Under året 
sammanträdde utskottet vid 1 (1) tillfälle.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete, liksom VD, utvärderas årligen i 
en systematisk och strukturerad process. Valbe-
redningen informeras om resultatet av utvärde-
ringen.

VD och koncernledning
VD leder koncernledningens arbete och fattar  
beslut i samråd med övriga i ledningen. Vid 
utgången av 2009 bestod koncernledningen av 
sex personer. Koncernledningen har regelbundna 
möten under verkställande direktörens ledning.

Revisor
Årsstämman 2008 beslöt att välja om Pricewater-
houseCoopers AB till bolagets revisor med Leonard  
Daun såsom huvudansvarig revisor för tiden intill 
slutet av årsstämman 2012. Leonard Daun är 
också revisor i bland annat Starbreeze AB, Coeli 
AB och i Eurocine Vaccines AB. Leonard Daun 
äger inga aktier i Orexo.

Styrelsens sammansättning

Namn Funktion Oberoende Invald Närvaro Styrelsemöten Närvaro erättningsutskott Närvaro revisionsutskott
Närvaro produkt-

utvecklingsutskott

Håkan åström styrelseordförande  2003 12/12 1/1 5/5

Monica caneman ledamot  2004 10/12 5/5

Johan christenson ledamot  2002 12/12 1/1 2/2

raymond g. Hill ledamot  2008 11/12 1/1

Peter lindborg* ledamot  2009 7/7

staffan lindstrand ledamot  2002 12/12 5/5

Bengt samuelsson ledamot  2008 12/12 2/2

kjell strandberg ledamot  2003 12/12 2/2

*Styrelseledamot sedan årsstämman 2009 

 oberoende i förhållande till orexo och dess ledning
 oberoende i förhållande till orexo, dess ledning samt bolagets största aktieägare
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Genom detta kan också Orexos intressenter ha 
högt förtroende för verksamheten och presen-
terade finansiella rapporter. Orexo har etablerat 
ett arbetssätt för att utveckla och utvärdera den 
interna kontrollen och riskhanteringen avseende 
den finansiella rapporteringen. Detta arbetssätt 
följer ett etablerat ramverk som består av fem 
komponenter: Kontrollmiljö, Riskbedömning,  
Kontrollaktiviteter, Information och kommunika-
tion samt Uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebo-
lagslagen för den interna kontrollen och styr-
ningen av bolaget. För att behålla och utveckla en 
fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett 
antal grundläggande dokument av betydelse för 
den finansiella rapporteringen. Däribland ingår 
styrelsens arbetsordning och instruktion för VD, 
redovisnings- och rapportinstruktioner. Därutöver 
förutsätter en fungerande kontrollmiljö en utveck-
lad struktur med löpande översyn. Ansvaret för 
det dagliga arbetet med att upprätthålla kontroll-
miljön åvilar primärt den verkställande direktören. 
VD rapporterar regelbundet till styrelsen och 
revisionsutskottet utifrån fastställda rutiner. Dess-
utom erhåller styrelsen rapportering från bolagets 
revisor. Cheferna inom bolaget har inom sina 
respektive områden definierade befogenheter och 
ansvar avseende den interna kontrollen.

Riskbedömning

Orexo arbetar kontinuerligt med analys avseende 
vilka risker som kan leda till fel i den finansiella 
rapporteringen. I analysen har Orexo identifierat 
ett antal poster i resultat- och balansräkningen 
samt administrativa flöden som är särskilt viktiga 
ur risksynpunkt. Kring dessa risker arbetar före-
taget kontinuerligt för att utveckla och förbättra 
kontrollrutinerna och under 2009 har detta skett 
på ett flertal punkter. Vidare behandlas risker i 
särskilda forum såsom ledningsgrupp, styrelse 
och revisionsutskott. 

styrelsens rapport om intern kontroll  
och riskhantering avseende den 
finansiella  rapporteringen        

Kontrollaktiviteter

Orexos kontrollaktiviteter är utformade på ett sätt 
som ger god intern kontroll över den finansiella 
rapporteringen. Ett flertal styrande dokument och 
rutiner har etablerats avseende redovisning, ruti-
ner för bokslut samt uppföljning av rapporterade 
resultat. Attestsystem, inköpsinstruktioner, eko-
nomihandbok och avtalsinstruktion är exempel på 
sådana styrande dokument.
En viktig roll för att säkerställa och kontrollera 
Orexos finansiella rapporter och rutiner spelar 
företagets ekonomi- och controllerfunktioner. 
Dessa enheter ansvarar för att den finansiella rap-
porteringen är korrekt, fullständig och i tid. Orexo 
inventerar, utvärderar och förbättrar löpande det 
interna kontrollsystemet i en systematisk process 
och har i vissa fall även anlitat extern hjälp för att 
validera dessa kontroller. 

Information och kommunikation 

Orexo har interna informations- och kommunika-
tionskanaler som avser att säkerställa att riktlinjer 
med mera av betydelse för den finansiella rap-
porteringens tillförlitlighet löpande uppdateras 
och kommuniceras till berörda medarbetare. En 
viktig roll spelar företagets intranät där rutiner och 
beskrivningar finns åtkomliga. Orexo har också 
etablerat rutiner för extern kommunikation av 
finansiell information som kan påverka bolagets 
marknadsvärde. Rutinerna ska säkerställa att den 
finansiella rapporteringen mottas samtidigt av 
finansmarknadens aktörer och ger en rättvisande 
bild av företagets finansiella resultat och ställning.

Uppföljning

Orexos ledning gör en månadsvis resultatuppfölj-
ning med analys av avvikelser från budget och 
föregående period. Orexos controllerfunktion gör 
också månatliga kontroller, utvärderingar och 
uppföljningar av den ekonomiska rapporteringen, 
även på projektnivå. Styrelsen och revisionsutskot-

tet går igenom årsredovisning och delårsrapporter 
inför publicering. Revisionsutskottet diskuterar 
särskilt redovisningsprinciper, risker och andra 
frågor i samband med rapporterna. I dessa dis-
kussioner deltar även bolagets externa revisor. 

Orexo har inte någon särskild granskningsfunk-
tion (internrevision). Styrelsen utvärderar årligen 
behovet av en sådan funktion och har inte funnit 
det motiverat med hänsyn till bolagets storlek att 
etablera en sådan särskild granskningsfunktion.

Ytterligare information om Orexos bolagsstyrning

På www.orexo.com finns bland annat följande 
information:

Bolagsordning �
Information om Svensk kod för bolagsstyrning �
Information från tidigare års bolagsstämmor �
Information från valberedningen �
Information inför årsstämman 2009 (kallelse,  �
valberedningens förslag, redogörelse för val-
beredningens arbete med mera)

intern styrning, kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen  
är grundläggande för orexo för att företagets mål ska uppnås. 
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Arakidonsyra 
Ämne som genom omvandling till prostaglandiner, 
leukotriener och eoxiner reglerar en mängd in-
flammatoriska processer i kroppen.

COX
Cyklooxygenas – det enzym som katalyserar det 
första steget i bildandet av prostaglandiner från 
arakidonsyra.

Drug delivery
Den process genom vilken ett läkemedel får den 
sammansättning och form som möjliggör att den 
aktiva substansen fungerar på ett optimalt sätt.

Eoxiner
En ny familj av inflammatoriska mediatorer som 
bildas från arakidonsyra.

Farmakokinetik
Beskriver processer genom vilka ett   läkemedel 
 absorberas, distribueras och elimineras av kroppen.

Farmakologiska egenskaper
Ett läkemedels egenskaper eller särdrag med 
tyngdpunkt på dess medicinska verkan.

Fas I-studier
Studier främst av ett läkemedels säkerhet. Görs på 
friska frivilliga människor.

Fas II-studier
Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt samt 
lämplig dos. Görs på ett begränsat antal patienter.

Fas III-studier
Studier av ett läkemedels säkerhet och effekt i 
den kliniska verkligheten. Görs på ett stort antal 
patienter.

Fentanyl
En opioid med liknande verkan på levande orga-
nismer som morfin. Används huvudsakligen för  
att uppnå anestesi och smärtlindring.

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
Kraftig halsbränna som orsakas av läckage  
av magsyra genom den övre magmunnen upp  
i matstrupen.

Helicobacter pylori
En bakterie som infekterar magsäckens 
 slemhinna.

Kliniska studier
Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet i 
människa.

KOL
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, också kallad 
”rökarsjuka”.

LT
Leukotriener – inflammatoriska mediatorer som 
bildas från arakidonsyra. 

LTC4
LTC4-syntas – det enzym som katalyserar det 
andra steget i bildandet av leukotriener och eoxi-
ner från arakidonsyra.

mPGES
Membranbundet PGE-syntas, ett enzym som ka-
talyserar det andra steget i bildandet av PGE2 från 
arakidonsyra.

Mukoadhesiv
Något som fäster på slemhinnan.

NSAID
Icke-steroid anti-inflammatoriskt läkemedel.

Onkologi
Diagnostik och behandling av cancersjukdomar.

PG
Prostaglandiner – biologiskt aktiva mediatorer som 
bildas från arakidonsyra.

Preklinisk utveckling prekliniska studier
Studier av ett läkemedels effekt och säkerhet 
innan man går in i människa. Kan göras i djur eller 
olika cellsystem.

Rinit
Hösnuva

Sublingual
Under tungan

Urea
En vattenlöslig förening som är den kvävehaltiga 
slutprodukten vid proteinmetabolism och huvud-
kvävekomponent i urin hos däggdjur och andra
organismer. Urea benämns också karbamid.
 

ordlista
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styrelse
Håkan Åström (född 1947)

Ordförande
Styrelseledamot sedan 2003. 
Civilekonom, hedersdoktor i medicin vid Sahlgrenska 
akademin i Göteborg. Styrelseordförande i Affibody 
Holding AB, Biovitrum AB, Ferrosan Holding A/S och 
TopoTarget. A/S, samt vice ordförande i Karolinska 
Institutet och Insamlingsstiftelsen Växthuset för barn 
samt styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset 
Management. 

Håkan Åström har arbetat inom läkemedelsindustrin 
alltsedan examen från Handelshögskolan i Stockholm. 
Han har varit VD för ett antal bolag, bland annat Tra-
venol AB (Baxter Inc.), Astra Pharmaceuticals Ltd och 
Kabi Pharmacia AB. Hans senaste operativa befattning 
var som chef för koncernstrategi och kommunikation 
vid Pharmacia Corporation där han även var han VD för 
Pharmacia AB. 

Aktier och optioner: 48 842 aktier och optioner 
 berättigande till teckning av 13 178 aktier.

Monica Caneman (född 1954)

Styrelseledamot sedan 2004
Civilekonom.
Styrelseordförande i Fjärde AP-Fonden, Electronic Tran-
saction Group Nordic AB, Linkmed AB och SOS Inter-
national AS. Styrelseledamot i Investment AB Öresund, 
Poolia AB, Schibsted ASA, SJ AB, Svenska Dagbladet 
AB, Intermail AS samt  Securia AB. 

Monica Caneman har arbetat inom Skandinaviska 
Enskilda Banken i 25 år, där hon bland annat innehaft 
olika ledande befattningar bland annat som vice VD. 

Aktier och optioner: 19 000 aktier och optioner 
 berättigande till teckning av 15 467 aktier.

Staffan Lindstrand (född 1962)

Styrelseledamot sedan 2002 
Civilingenjör.
Partner i HealthCap AB sedan 1997 och styrelseleda-
mot i bland annat HealthCap AB, Aerocrine AB, Biotage 
AB, Pulmon X Inc. och Technolas Perfekt Vision Gmbh.
 Staffan Lindstrand har tidigare över tio års erfarenhet 
från investment banking, huvudsakligen inom Aros 
Securities.

Aktier: 963 aktier indirekt.

Kjell Strandberg (född 1938)

Styrelseledamot sedan 2003
Leg. läkare och medicine doktor.
Professor i farmakoterapi och styrelseordförande  
och VD i Kjell Strandberg Consulting AB, medlem av 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Ordförande i NDA Advisory Board och styrelseledamot 
i Stiftelsen för Pharmaceutical Medicine.

Kjell Strandberg var tidigare generaldirektör för Läke-
medelsverket. 

Aktier och optioner: 2 550 aktier och optioner berät-
tigande till teckning av 11 467 aktier.

Bengt Samuelsson (född 1934)

Styrelseledamot sedan 2008
Medicine doktor, Ph.D.
Professor vid Karolinska Institutet. Erhöll Nobelpriset  i 
medicin 1982 för sin arakidonsyraforskning. 
Styrelseledamot i Biotage AB, Cardoz AB, LTB4 Sweden 
och Nicox SA. 

Aktier och optioner: 2 492 aktier indirekt och optioner 
berättigande till teckning av 63 087 aktier. 

Peter Lindborg (född 1957) 

Styrelseledamot sedan 2009
Senior vice president på Biogen Idec, på företagets 
internationella huvudkontor i Zug, Schweiz. Hans 
nuvarande ansvarsområden innefattar bland annat 
Argentina, Brasilien, Kanada, Tyskland, Norden, Italien, 
och Schweiz. 

Peter Lindborg har arbetat inom läkemedelsindustrin 
alltsedan examen i Business Administration vid Stock-
holms universitet. Han har sedan 18 år varit stationerad 
utanför Sverige och haft olika befattningar inom Senior 
International Management inklusive tjänsten som Global 
Brand Director vid Merck & Co, Inc. (USA), Senior Di-
rector- Japan & Asia Pacific vid Biogen Inc (Cambridge, 
MA, USA) och Managing Director Australia & New 
Zealand vid Biogen Idec (Sydney, Australia). Peter har 
även erfarenhet från Merck Sharp & Dohme, Roussel 
Nordiska AB och KABI Pharmacia. 

Aktier och optioner: optioner berättigande till teck-
ning av 3 833 aktier.

Johan Christenson (född 1958)

Styrelseledamot sedan 2002
Leg. läkare och medicine doktor.
Partner i HealthCap och styrelseledamot i Cerenis SA, 
HealthCap AB, Ibid AB, NeuroNova AB, Nexstim OY 
och Benechill Inc. 

Johan Christenson ansvarade tidigare för SEB 
Företagsinvests läkemedelsbolagsportfölj och har haft 
ledande befattningar inom Astra Pain Control och Astra-
Zenecas Pain Control Therapy Area. Johan har genom-
gått fyra års klinisk specialistutbildning i pediatrik och 
pediatrisk neurologi. 

Aktier: 241 aktier indirekt.

Raymond Hill (född 1945)

Styrelseledamot sedan 2008
B. Pharm., Ph.D., D.Sc (Hon) F. Med. Sci.
Gästprofessor vid universiteten i Bristol, Surrey, Imperial 
och Strathclyde.

President och ordförande i förtroenderådet för British 
Pharmacological Society. Oberoende styrelseledamot 
i de schweiziska företagen Addex och Covagen samt 
Lectus, UK.

Raymond Hill har verkat inom läkemedelsindustrin 
i 25 år, mest inom grundläggande läkemedelsforskning 
först för Parke Davis, sedan för Smith Kline & French 
och därefter för Merck fram till sin pensionering 30 april 
2008. Mellan åren 1990-2002 arbetade han som exeku-
tiv farmakologichef vid Neuroscience Research  Centre 
och därefter som exekutiv chef för den europeiska licen-
sierings- och externa forskningsenheten för Merck. 

Aktier och optioner: optioner berättigande till teck-
ning av 7 212 aktier.
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ledning
Torbjörn Bjerke (född 1962) 

Verkställande direktör och koncernchef 
Läkare.
Anställdes i dåvarande Biolipox 2003
Styrelseledamot i NeuroSearch AS och  
DBV Technologies.
Verkställande direktör och koncernchef i Biolipox AB. 
Betydande erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland 
annat från AstraZeneca och som chef för forskning och 
utveckling på ALK-Abello.

Aktier och optioner: 108 108 aktier och personal- 
optioner berättigande till teckning av 84 586 aktier. 

Claes Wenthzel (född 1962)

Förste Vice verkställande direktör och  
finansdirektör 
Civilekonom.
Anställd sedan 2005.
Styrelseordförande i Stille AB, samt styrelseledamot  
i ProStrakan AB. Tidigare bland annat vice verkställande 
direktör och finansdirektör i Perbio Science AB.

Aktier och optioner: 10 000 aktier och personal- 
optioner berättigande till teckning av 86 250 aktier.

Thomas Lundqvist (född 1951)

Andre vice verkställande direktör. Chef för  
farmaceutisk forskning och utveckling  
Apotekare.
Grundare, styrelseledamot 1995–2003 och verkstäl-
lande direktör 1997–2002 samt under fem månader 
2003–2004.
Lång erfarenhet av läkemedelsutveckling. Tidigare  
verkställande direktör för NeoPharma Production AB 
och tio års erfarenhet från Läkemedelsverket.

Aktier och optioner: 495 250 aktier och personal-
optioner berättigande till teckning av 60 000 aktier.

Charlotte Edenius (född 1958) 

Chef för preklinisk och klinisk forskning och utveckling
Läkare och medicine doktor
Anställdes i dåvarande Biolipox 2001 
Mer än 20 års erfarenhet av inflammationsforskning, 
främst inom arakidonsyraområdet och cirka 15 års  
erfarenhet av läkemedelsutveckling. Senast ledande 
befattning inom experimentell medicin på AstraZeneca.

Aktier och optioner: 9 587 aktier och personal- 
optioner berättigande till teckning av 54 902 aktier.

Robin Wright (född 1964)

Chef för affärs- och kommersiell utveckling
Revisor.
Anställd sedan 2008.
Tidigare Head of Corporate Advisory Services vid  
BioScience Managers. Lång erfarenhet av internationell 
corporate finance och affärsutveckling inom läkeme-
delsbranschen.

Aktier och optioner: Personaloptioner berättigande 
till teckning av 50 000 aktier.

Gunilla Ekström (född 1958)

Chef för Project och Portfolio Management
Läkare och docent.
Anställd sedan 2008. 
Mer än 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling inom 
smärtområdet. Tidigare Global Product Director med an-
svar för projektportföljen inom smärtområdet samt under 
fem år medlem av ledningsgruppen för Therapeutic Area 
Neuroscience på AstraZeneca.

Aktier och optioner: Personaloptioner berättigande  
till teckning av 40 000 aktier.




