
   

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 

 

 

Valberedningen för Orexo, som består av James Noble (styrelsens ordförande), Christian 

Salling (Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Björn Odlander (HealthCap) 

och Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillaegspension), föreslår följande:  

 

 att advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman, 

 att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter, 

 att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter, 

 att det ordinarie styrelsearvodet fastställs till 3 550 000 kronor att fördelas med 900 000 

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 James Noble, David Colpman, Kirsten Detrick, Fred Wilkinson, 

Mary Pat Christie och Charlotte Hansson ska erhålla ett utökat styrelsearvode om 950 000 

kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i Orexo för hela det utökade 

styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och 

utbetalningen av det utökade styrelsearvodet, och (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte 

sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i Orexo. Det utökade 

styrelsearvodet ska fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 

motsvarande 50 procent av det ordinarie styrelsearvodet till styrelsens ordförande, och 

100 000 kronor till vardera av David Colpman, Kirsten Detrick, Fred Wilkinson, Mary Pat 

Christie och Charlotte Hansson, motsvarande 33 procent av det ordinarie styrelsearvodet 

till dessa ledamöter. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas 

till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar 

styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade 

styrelsearvodet (efter skatt). James Noble har inte deltagit i valberedningens behandling av 

förslaget i den del det avser honom själv, 

 att styrelseledamöterna James Noble, Staffan Lindstrand, David Colpman, Kirsten Detrick, 

Henrik Kjær Hansen, Fred Wilkinson, Mary Pat Christie och Charlotte Hansson omväljs, 

samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, 

 att James Noble omväljs till styrelseordförande, och 

 att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa 

årsstämma. Förslaget överensstämmer 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. 

 

 

____________________ 

 

Uppsala i mars 2021 

Orexo AB (publ) 
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