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Oasmias valberedning föreslår förändringar i 
styrelsen
Valberedningen för Oasmia föreslår förändringar i bolagets styrelse, att beslutas om på en 
extra bolagsstämma som kommer att hållas den 14 maj 2020. Nuvarande styrelseledamot 
Anders Härfstrand föreslås bli ny styrelseordförande och Birgit Stattin Norinder föreslås bli ny 
styrelseledamot. Jörgen Olsson, nuvarande styrelseordförande, och Gunilla Öhman, nuvarande 
styrelseledamot, kommer att lämna styrelsen.

”Oasmia har haft ett händelserikt år där vi först rätade ut frågetecken avseende tidigare händelser 
i bolaget och därefter framgångsrikt genomfört en företrädesemission samt ingått ett globalt 
samarbetsavtal. Det har inneburit ett intensivt arbete för styrelsen. När vi nu tar nästa steg i 
företagets utveckling är en övergång till mer läkemedelskompetens i styrelsen önskvärt. Jörgen 
Olssons och Gunilla Öhmans bidrag, med stor kompetens inom företagsomställningar, 
problemlösning och transparent kommunikation, har under året som gått varit extraordinära. Vi ser 
dock ingen poäng med att vänta in en årsstämma för denna förändring. Med Birgit Stattin Norinder 
i styrelsen adderas ytterligare life science-expertis och branschnätverk”, säger Per Arwidsson, 
ordförande i valberedningen och största aktieägare i Oasmia genom Arwidsro.

Den nuvarande valberedningen består av de tre representanterna; Per Arwidsson, Arwidsro, 
valberedningens ordförande, Håkan Lagerberg och Jörgen Olsson, nuvarande styrelseordförande. 
Jörgen Olsson föreslås ersättas i valberedningen av Anders Härfstrand.

Stämman kommer att hållas den 14 maj 2020. En detaljerad kallelse till stämman kommer att 
skickas ut separat av företaget idag.

Om Birgit Stattin Norinder
Birgit Stattin Norinder har lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikföretag i 
Sverige, USA och Europa. Hon har skött flera forsknings- och utvecklingsavdelningar, vilket 
resulterat i ett antal nya och godkända läkemedel. Hon har bland annat varit VD och ordförande i 
Prolifix Ltd., Senior VP Worldwide Product Development på Pharmacia & Upjohn och Dir. Int. Reg. 
på Affairs Division på Glaxo Group Research Ltd. Hon var styrelseordförande i Hansa Biopharma 
2014-2016, styrelseledamot i Nicox SA, WNTresearch AB, Karo Bio AB, Prolifix Ltd och hon är för 
närvarande styrelseledamot i Hansa Biopharma AB, AddLife AB och Jettesta AB. Birgit Stattin 
Norinder har en farmacie magisterexamen från Uppsala universitet. Hon föddes 1948.

För mer information:
Urban Ekelund
IR-chef Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel 
inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar 
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innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ 
har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. 
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är 
noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-17 10:15 CEST.
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