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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Moberg Pharma AB (publ), organisationsnummer
556697-7426 är ett svenskt publikt aktiebolag med säte
i Stockholm.
Före noteringen på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm grundades bolagsstyrningen i bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Bolaget noterades på NASDAQ OMX Nordic
Exchange Stockholm den 26 maj 2011 och följer därefter även NASDAQ OMX Nordic Exchange
Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) från detta
datum. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Svensk Kod för
bolagsstyrning.
Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och
ska tillämpas fullt ut från börsnoteringen. Bolag måste inte följa alla regler i koden, utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de bedömer passar bättre för dessa omständigheter, förutsatt att
eventuella avvikelser redovisas, den alternativa lösningen beskrivs och orsakerna förklaras (följ eller
förklara-principen) i bolagsstyrningsrapporten. Moberg Pharma följer alla regler i koden.
God bolagsstyrning är en väsentlig komponent i arbetet att skapa värde för Moberg Pharmas aktieägare. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en väl
avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning samt transparens gentemot ägare,
kapitalmarknad, anställda och samhället i övrigt.
Figuren nedan illustrerar Moberg Pharmas bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen
verkar.
Årsstämma
Aktieägare

Valberedning

Externa revisorer
Ernst & Young

Styrelse
Peter Wolper t (ordf.), Mattias Klintemar, Fredrik Granström,
Andrew B. Hochman
VD och ledningsgrupp
Anna Ljung (VD), Torbjörn Wärnheim, Annica Magnusson, Mark Beveridge, Cindy Wong
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Interna instruktioner och policys som har betydelse för bolagsstyrningen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 olagsordningen
B
Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
R iktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Policy för riskhantering
Finanspolicy
IT-policy
Ekonomihandbok
Personalhandbok
Attestinstruktion
Informationspolicy
Uppförandepolicy

E X TERNA REGELVERK SOM PÅVERK AR BOL AGSST YRNINGEN

•
•
•
•

 ktiebolagslagen
A
Redovisningsregelverket
Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholms emittentregelverk
Bolagsstyrningskoden

BOL AGSSTÄMMAN

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Moberg Pharmas högsta beslutsfattande organ
och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av rapport över totalresultat och finansiell ställning, disposition av Moberg Pharmas resultat, beviljande av
ansvarsfrihet för styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och
revisorer. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med bolagsordningen
publiceras kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar samt på
Moberg Pharmas webbplats. Meddelande om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.
Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste
aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att
äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.
Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får
åtföljas av högst två biträden. En stamaktie ger på bolagsstämman rätt till en röst. Det finns inga
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begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Beslut vid
bolagsstämma fattas med enkel majoritet, utom i de fall aktiebolagslagen uppställer krav på högre
andel av på stämman företrädda aktier samt avgivna röster. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare
att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.
Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran
till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.
Det har med hänsyn till sammansättningen av bolagets ägarkrets inte ansetts motiverat och försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar att erbjuda simultantolkning till annat
språk och översättning av hela eller delar av stämmomaterialet, inklusive protokollet.
På Moberg Pharmas hemsida finns information om bolagets tidigare bolagsstämmor. Där finns
även information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade på stämman och när aktieägares
begäran om sådant ärende ska vara Moberg Pharma tillhanda.
Årsstämman för det förkortande räkenskapsåret januari – juni 2019 ägde rum den 30 oktober
2019. Vid stämman närvarade 37 aktieägare, personligen eller genom ombud. Dessa representerade
28,1 % av aktierna och rösterna i Moberg Pharma. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Peter Wolpert. Vid årsstämman närvarade VD och samtliga styrelseledamöter förutom
Andrew Hochman. Protokollet från årsstämman återfinns på www.mobergpharma.se under bolagsstyrning. Vid årsstämman beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst 20 % av aktierna i bolaget, vid tidpunkten för årsstämman för det förkortade räkenskapsåret 2019.

erande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och
uppdelningen av arbetet mellan styrelseledamöter och VD. I samband med det första styrelsemötet
fastställer styrelsen också instruktioner för finansiell rapportering och instruktioner för VD.
Styrelsen sammanträder normalt fyra till sex gånger per år. Utöver dessa möten kan ytterligare
möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande för bolaget väsentliga
frågor. Moberg Pharma genomför årligen en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen 2020
fokuserade främst på frågor kring styrelsens ledning och arbetsformer, kvalitén i styrelsens arbetssätt,
kontrollsystem och styrelseunderlag, samt styrelsens sammansättning och kompetens. Resultatet har
presenterats för och diskuterats inom styrelsen och har också delgivits valberedningen. För närvarande består Moberg Pharmas styrelse av fyra ledamöter. Bolaget har inga utskott utan arbetet utförs
av styrelsens i sin helhet, då det inte anses motiverat med separata revisions- eller ersättningsutskott
med tanke på bolagets verksamhet och styrelsens sammansättning. En presentation av styrelsens
ledamöter återfinns i årsredovisningen på sida 66.
Närvaro (antal Styrelsearvode
styrelsemöten
Juli 2019juli 2019-dec 2020)
dec 2020, tkr

Oberoende i förhållande till
Invald

Bolaget

Ägarna

1 638
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Ja

Ja

35

255

2015

Ja

Nej

35

255

2019

Ja

Ja

35

255

2019

Ja

Ja

Peter Wolpert
Styrelsens ordförande
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Mattias Klintemar
Styrelseledamot
Andrew B. Hochman
Styrelseledamot
Fredrik Granström
Styrelseledamot

Styrelsen och styrelsens arbete

VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFAT TNINGSHAVARE

Styrelsen är näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket betyder att styrelsen är ansvarig för att
bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda
mål, fortlöpande utvärdera Moberg Pharmas finansiella ställning och resultat samt utvärdera den
operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncern-redovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD. Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Moberg
Pharmas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter och högst två
suppleanter. Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses enligt koden.
Styrelseordförande väljs av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens
arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Moberg Pharma.
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstitu-

VD är underordnad styrelsen och har främst ansvar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga
driften. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD anges i arbetsordningen för styrelse och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från
ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden.
Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i
bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen får tillgång till tillräcklig information för att
styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Moberg Pharmas finansiella ställning.
VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen i Moberg Pharmas verksamhet, bolagets resultat och finansiella ställning, likviditets- och kreditsituation, viktiga affärshändelser
samt andra omständigheter som inte kan antas vara irrelevanta för bolagets aktieägare (till exempel
väsentliga tvister, uppsägning av avtal som är viktiga för Moberg Pharma samt betydande omständigheter som berör bolagets produkter och projekt). En presentation av VD och övriga ledande befat6ningshavare återfinns i årsredovisningen på sida 65.
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ERSÄT TNING TILL ST YREL SELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFAT TNINGSHAVARE

2020

Ersättning till styrelseledamöter

Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På
årsstämman den 30 oktober 2019 beslutades om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000
kronor exklusive sociala avgifter varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor
vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare
arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande
beslutades därutöver ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert.
Ingen av bolagets styrelseledamöter har rätt till några förmåner efter att de har avgått som medlemmar i styrelsen.
Ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 30 oktober 2019 beslutades om följande riktlinjer till ledande befattningshavare
i Moberg Pharma: Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig
mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får i regel inte överstiga
25-50% av årsgrundlönen för respektive befattningshavare, dock att den rörliga ersättningen för perioden 2019-2020 kan uppgå till ett belopp om maximalt 15 månadslöner sammanlagt för de två åren.
Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och
kvantitativa mål samt resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat
koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt arvode kunna utgå.
Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från Bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag
kan utgå, dock kan den sammanlagda ersättningen samt avgångsvederlag aldrig överstiga tolv månaders lön annat än vad som angives ovan om rörlig ersättning under 2019-2020. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet
med bolagsstämmans beslut. Bortsett från aktiebaserad ersättning som har tilldelats och intjänats
och vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till
några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska därutöver ha möjlighet
att tilldela ledande befattningshavare ytterligare rörlig ersättning av engångskaraktär när styrelsen
finner det lämpligt. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare om det finns särskilda skäl.
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Verkställande direktör,
Anna Ljung

Grundlön21

Rörlig
ersättning22

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Aktie
relaterad
ersättning23

Övriga
ersättningar

Summa

1 851

748

-

505

278

-

3 382

Andra ledande befattningshavare (5 pers)

6 288

2 736

-

847

521

-

10 392

Summa

8 139

3 484

-

1 352

799

-

13 774

21

E
 rsättning till Mark Beveridge har utgått i form av konsultarvode fakturerat via bolag.

22

R
 örlig ersättning är hänförlig till verksamhetsåret 2020 och utbetalas under 2020 och 2021.

23

D
 essa kostnader medför ingen utbetalning och påverkar ej bolagets kassaflöde. Uppskattade kostnader för sociala avgifter
ingår inte i de redovisade värdena.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Moberg Pharma har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av personaloptioner och
prestationsaktierätter. Incitamentsprogrammen är avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen
genom att motivera och belöna ledande befattningshavare och andra anställda. Personaloptionerna
och prestationsaktierätterna har tilldelats vederlagsfritt. Samtliga fast anställda som varit anställda
minst 12 månader den 31 december 2020 är inkluderade i bolagets incitamentsprogram. Antalet
aktier och optioner som innehas av styrelseledamöter, VD och övriga ledande befattningshavare återfinns i årsredovisningen på sida 65-66.
Bolagets incitamentsprogram har en intjäningsperiod som överstiger tre år.
RE VISION

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.
Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse
till årsstämman.
Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag är bolagets revisor sedan 2007. Den auktoriserade
revisorn Andreas Troberg är utsedd som huvudansvarig revisor sedan hösten 2016. En presentation
av bolagets revisor återfinns i årsredovisningen på sida 66.
Ersättning till revisor

Ersättning till revisor beslutas av bolagsstämman. Årsstämman som hölls den 30 oktober 2019 beslutade att revisorn ska ersättas enligt löpande räkning.
Under 2020 har ersättning till revisorn utgått med 2,1 MSEK, varav 1,1 MSEK avser revisionsuppdrag och 1,0 MSEK avser revision utöver uppdraget. Med revisionsuppdrag avses granskning
av en delårsrapport (på grund det förlängt räkenskapsåret och prospektet som publicerades under
december 2020), årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Revision utöver uppdraget avser granskning av övriga uttalande enligt ABL.
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VALBEREDNINGEN

Valberedningen lämnar förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt
förslag till arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag
till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till årsstämma som
pressmeddelandes den 19 april 2021.
Årsstämman 30 oktober 2019 beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2019, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon
av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde
största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av
fyra ledamöter.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser
att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att
ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.
Valberedningens sammansättning inför årsstämman för det förlängda räkenskapsåret juli 2019
– december 2020 meddelades på Moberg Pharmas hemsida och genom ett pressmeddelande den 5
november 2020. Valberedningen består av fyra ledamöter, Peter Wolpert, styrelseordförande, Gillis
Cullin, utsedd av Östersjöstiftelsen, Anders Lundmark och Konrad Ziobro, utsedd av Synskadades
Stiftelse.

och kommunicerade i organisationen. Bolagets styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande
dokument såsom interna instruktioner och policys omfattar identifierade väsentliga områden och att
dessa ger rätt vägledning i arbetet för olika befattningshavare inom bolaget.
Riskbedömning

Bolagets styrelse arbetar löpande och systematiskt med riskbedömningar i syfte att identifiera risker
och vidta åtgärder beträffande dessa. Riskbedömningen är även utformad för att identifiera sådana
risker som väsentligen påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
Att kommersialisera och utveckla nya läkemedel är en riskfylld och kapitalkrävande process. De
riskfaktorer som bedöms ha en särskild betydelse för Moberg Pharmas framtida utveckling är kopplade till resultat av kliniska studier, myndighetsåtgärder, patent och varumärken, nyckelpersoner,
konjunkturkänslighet, framtida kapitalbehov och finansiella riskfaktorer. En mer utförlig beskrivning av riskexponeringen och hur Moberg Pharma hanterar detta återfinns i årsredovisningen på
sidan 20.
Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna har som främsta syfte att förebygga, upptäcka och korrigera fel i den finansiella
rapporteringen. Rutiner och aktiviteter har utformats för att hantera och åtgärda väsentliga risker
som är relaterade till den finansiella rapporteringen. Aktiviteterna omfattar bland annat analytisk
uppföljning och jämförelse av resultatutveckling eller poster, kontoavstämningar och balansspecifikationer samt även godkännande av affärstransaktioner och samarbetsavtal, fullmakts- och attestin-struktioner samt redovisnings- och värderingsprinciper.
Information och kommunikation

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELL A R APPORTEN

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investeringar skyddas. Den interna kontrollen ska vidare
tillse att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i
överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav
på noterade bolag efterlevs. Inom Moberg Pharma är intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning
av inköp och försäljning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av bolagets finansiering.
Den interna kontrollmiljön omfattar huvudsakligen följande fem komponenter: kontrollmiljö,
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.
Kontrollmiljö

Kontrollmiljön inom Moberg Pharma utgör ramen för den inriktning och kultur som bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut i organisationen. Intern styrning och kontroll i enlighet med
vedertagna ramverk är ett prioriterat område inom ledningsarbetet. Moberg Pharmas styrelse och
ledning definierar och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är tydligt definierade
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Moberg Pharma är ett noterat bolag i en av världens mest reglerade branscher – läkemedelsindustrin.
Utöver de mycket höga krav som Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm och övervakande myndigheter ställer på informationens omfattning och korrekthet, har Moberg Pharma interna kontrollfunktioner för information och kommunikation som avser att säkerställa att korrekt finansiell och
annan företagsinformation kommuniceras till medarbetare och andra intressenter.
Företagets interna instruktioner och policys är tillgängliga för alla medarbetare och ger detaljerad
information om gällande rutiner i alla delar av företaget och beskriver kontrollfunktionerna och hur
de implementeras.
Säkerheten kring all information som kan påverka bolagets marknadsvärde och att sådan information kommuniceras externt på ett korrekt sätt och i rätt tid är hörnstenar i företagets åtagande som
ett noterat bolag. Dessa två faktorer och rutinerna för att hantera dem säkerställer att den finansiella
rapporteringen mottas samtidigt av finansmarknadens aktörer och ger en rättvisande bild av företagets finansiella resultat och ställning.
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Uppföljning

Stockholm den 19 april 2021

Uppföljning av efterlevnaden av interna policys, riktlinjer, manualer och koder samt av ändamålsenlighet och funktionalitet i etablerade kontrollaktiviteter genomförs löpande. Åtgärder och rutiner
avseende den finansiella rapporteringen är föremål för fortlöpande uppföljning. Moberg Pharmas
ledning gör en månadsvis resultatuppföljning med analys av avvikelser från budget och föregående
period, även på projektnivå. Styrelsen går igenom årsredovisning och delårsrapporter inför publicering. Styrelsen träffar årligen bolagets revisorer varvid den interna kontrollen och den finansiella
rapporteringen blir föremål för diskussion.

Peter Wolpert
Styrelseordförande

Särskild bedömning av behovet av internrevision

Moberg Pharma har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision). Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion och har gjort bedömningen att det, med tanke på bolagets storlek
med förhållandevis få anställda och omfattning av transaktioner där de flesta transaktioner av betydelse är av liknande karaktär och förhållandevis okomplicerade, inte finns anledning att inrätta en
formell internrevisionsavdelning.

Fredrik Granström
Styrelseledamot

Andrew B. Hochman
Styrelseledamot

Efterlevnad av svenska börsregler med mera under räkenskapsåret

Moberg Pharma har under räkenskapsåret 2019/2020 inte varit föremål för beslut av Nasdaq OMX
Nordic Exchange Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden avseende överträdelse av Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholms regelverk eller av god sed på aktiemarknaden.
Anna Ljung
VD
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Mattias Klintemar
Styrelseledamot

