
Valberedningens förslag till årsstämman 2022 

 

 

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

Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Patrik Walldov (Anders Walldov, inkl. indirekt 

innehav via Brohuvudet AB) 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 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 de oberoende styrelseledamöterna James Noble, Staffan Lindstrand, Fred Wilkinson, Mary Pat 

Christie, Charlotte Hansson, Christine Rankin och Michael J Matly ska erhålla ett utökat 

styrelsearvode om 1 050 000 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 Staffan Lindstrand, Fred Wilkinson, Mary Pat Christie, Charlotte Hansson, Christine 

Rankin och Michael J Matly, 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, Henrik Kjær Hansen, Fred Wilkinson, 

Mary Pat Christie och Charlotte Hansson omväljs och att Christine Rankin och Michael J Matly 

väljs som nya styrelseledamöter, 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. 

 

Christine Rankin (född 1964) har en kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från 

Stockholms universitet. För närvarande är Christine Rankin bland annat styrelseledamot i Coinshares 

International Ltd och Senior Vice President Corporate Control på Veoneer Inc. Christine Rankin har 

tidigare varit styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, styrelseledamot i Technopolis Plc, CFO 

på Cherry AB, tillförordnad CFO/Head of Finance på Serneke Group, Head of Corporate Control på 

Spotify och partner/Head of US Capital Markets i Sverige på PwC. Christine Rankin äger inga aktier i 

Orexo. Christine Rankin är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess 

ledning. 

 

Michael J Matly (född 1981) har en masterexamen i företagsekonomi från Harvard Business School, en 

doktorsexamen i medicin från Mayo Clinic College of Medicine och en kandidatexamen från Cornell 

University. Michael J Matly är medgrundare av och för närvarande Managing Partner på 111° West 

Capital. Matly har tidigare varit Managing Director på Montreux Growth Partners och Director inom 

http://www.orexo.se/


Business Development and Investments på Mayo Clinic. Michael J Matly äger inga aktier i Orexo. 

Michael J Matly är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning. 

 

Vidare föreslår valberedningen för Orexo att följande principer för utseende av valberedning antas:  

 

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största 

aktieägarna jämte styrelseordföranden. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en 

ledamot till valberedningen, ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att 

tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de 

företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från 

Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2022. Ordförande i valberedningen ska, om 

inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största 

aktieägaren. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar 

valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant 

till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt 

att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som 

utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde 

ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl 

föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella 

förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. 

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. 

 

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till stämmoordförande, 

styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och 

ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i 

förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman 

lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023. 

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för konsulter eller andra kostnader som 

erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 

 

____________________ 

 

Uppsala i mars 2022 

Orexo AB (publ) 

Valberedningen 


