Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen för Orexo, som består av Martin Nicklasson (styrelsens ordförande), Michael
Shalmi (Novo Holding A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap)
och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), föreslår följande:
att styrelsens ordförande Martin Nicklasson utses till ordförande vid årsstämman,
att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
att styrelsearvodet fastställs till 3 300 000 kronor att fördelas med 650 000 kronor till
ordföranden och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt
400 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet, så att
utskottsordföranden erhåller 200 000 kronor och 200 000 kronor fördelas i lika delar till
övriga ledamöter, samt sammanlagt 150 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna i
ersättningsutskottet i lika delar mellan ledamöterna i utskottet, och att arvodet till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning,
− att styrelseledamöterna Staffan Lindstrand, Martin Nicklasson, Kristina Schauman, David
Colpman, Kirsten Detrick och Henrik Kjær Hansen omväljs och att Fred Wilkinson och
Mary Pat Christie väljs till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Raymond Hill har avböjt omval,
− att Martin Nicklasson omväljs till styrelseordförande, och
− att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Förslaget är i linje med revisionsutskottets rekommendation.
−
−
−
−

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på
www.orexo.se och en presentation av personerna föreslagna för val följer nedan.
Presentation av Fred Wilkinson
Född: 1956
Fred var VD och koncernchef för Impax Laboratories, Inc. från 2014 till december 2016, och
var drivande i att förnya och utveckla arbetet med både patenterade läkemedel och generika.
Fred var tidigare affärsområdeschef för särläkemedel på Watson Pharmaceuticals, Inc., (numera
Allergan) mellan 2009 och 2014. Andra ledande befattningar inkluderar koncernchef för
Duramed Pharmaceuticals, Inc., vice VD för Watson Pharmaceuticals, Inc., och olika
befattningar inom Sandoz Pharmaceutical Corp. Fred är för närvarande medlem i styrelsen för
Alter Pharma Group och har tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag i Impax Laboratories, Inc.,
Columbia Laboratories, Inc., Moksha8 Pharmaceuticals, Inc. och Somerset Pharmaceuticals,
Inc. Fred innehar en masterexamen i Business Administration från Capital University och en
kandidatexamen i farmaci från Ohio Northern University.
Fred Wilkinson innehar inga aktier i Orexo. Fred Wilkinson är att anse som oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen och som oberoende i förhållande till större
aktieägare i bolaget.

Presentation av Mary Pat Christie
Född: 1963
I sin senaste roll som verkställande direktör för Angelo Gordon & Co., en fondförvaltare för
alternativa investeringar, fokuserade Mary Pat på affärsutveckling av nya fondstrategier och
nya strategiska allianser med företag för att uppnå hållbar långsiktig tillväxt. Dessförinnan
arbetade Mary Pat på Cantor Fitzgerald som institutionell försäljare av fasta ränteinstrument
och var en av de ursprungliga delägarna i Seaport Group. Mary Pat grundade Mendham Capital
Management, en framgångsrik räntehandel med fokus på kreditriskvärdering, hög avkastning
och osäkra fordringar, samt privata placeringar. Hon har även innehaft olika ledande
befattningar inom JP Morgan, Donaldson, Lufkin & Jenrette och Fleet Bank. Mary Pat är för
närvarande medlem i styrelsen för Hackensack Meridian Health’s Carrier Clinic. Mary Pat
innehar en masterexamen i Business Administration från Seton Hall University och en examen
på grundutbildningsnivå i Finance från University of Delaware.
Mary Pat Christie innehar inga aktier i Orexo. Mary Pat Christie är att anse som oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen och som oberoende i förhållande till större
aktieägare i bolaget.
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