
Valberedningens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) förslag 
till beslut på årsstämman den 15 maj 2018 kl 17:00 
 
Val av ordförande vid stämman  
Valberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt 
ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding BV, Anders Rodebjer 
representerande Wolco Invest AB och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Bolaget. 
 
Årsstämmans ordförande  
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund. 
 
Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor  
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) personer och inga 
suppleanter. 
 
Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Thomas Eklund och styrelseledamöterna Geert 
Cauwenbergh, Sara Brandt och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och 
med nästa årsstämma. Torbjörn Koivisto och Thomas Thomsen har efter nio år, respektive fyra år, i 
styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna Malm Bernsten 
som ny ledamot i styrelsen. 
 
Anna Malm Bernsten, civ ing, bedriver konsultverksamhet i egen firma inom affärsutveckling och 
management. Tidigare koncernchef och CEO för Carmeda AB samt haft ledande befattningar inom 
internationell marknadsföring och försäljning på bl a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE Healthcare. 
Anna är styrelseordförande i Medivir AB och Björn Axén AB samt ledamot i Cellavision AB, Probi AB 
samt Pågengruppen AB. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för bl a Arcam AB, Biophausia AB, 
NeuroVive Pharmaceuticals AB och Oatly AB.  
 
Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 220 000 kronor varav 360 000 kronor till 
styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd 
styrelseledamot. En kompletterande ersättning om 90 000 kronor ska utgå till ledamöterna i 
ersättningsutskottet, 45 000 kronor till ordförande och 22 500 kronor vardera till övriga ledamöter 
(2 st). En ersättning om 90 000 kronor till revisions- och finansutskottet ska utgå till ledamöterna, 
45 000 kronor till ordförande och 22 500 kronor till övriga ledamöter (2 st). 
 
Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag 
med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2019. 
 
Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt 
godkänd räkning. 
 

______________________________ 
Stockholm i mars 2018 
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