
Valberedningens förslag till beslut vid Oasmia Pharmaceutical AB:s årsstämma den 
27 maj 2021
Valberedningen för Oasmia Pharmaceutical AB består inför årsstämman 2021 av Per Arwidsson 
(ordförande), representerande Arwidsro Investment AB, Håkan Lagerberg, representerande 
Mastan AB, och Anders Härfstrand, styrelseordförande i Oasmia Pharmaceutical AB. 
Valberedningen föreslår följande.

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman 
Valberedningen föreslår att Johan Wigh eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, 
utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. 

Punkt 11 – Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 12 – Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kr till var och en av de övriga av 
årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och

 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av 
de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i 
ersättningsutskottet och 25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i 
ersättningsutskottet.

Punkt 13 – Beslut om arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Härfstrand, Hege Hellström, 
Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend samt nyval av Andrea Buscaglia för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Anders Härfstrand omväljs till styrelsens 
ordförande.

Information om Andrea Buscaglia följer nedan.

Andrea Buscaglia
Född: 1964
Aktuella uppdrag: Chief Financial Officer för Medicines for Malaria Venture (MMV).
Arbetslivserfarenhet: Andrea Buscaglia har omfattande finansiell erfarenhet från mer än 30 år i 
ledande befattningar inom biopharma, medtech, investment banking och redovisning. Han var 
CFO för medicinteknik- och biopharmabolagen Endosense (nuvarande Abbott Laoboratories) 
från 2009 till 2012 och Nitec Pharma (nuvarande Horizon Therapeutics) från 2007 till 2009 och 
var Vice President of Corporate Development på Serono (nuvarande Merck KGaA) från 2000 till 
2007. Dessförinnan var han verksam vid investmentbankerna S.G Warburg & Co. Ltd. (nuvarande 
UBS), Deutsche Bank och Salomon Smith Barney (Citigroup).
Utbildning: Examen inom företagsekonomi vid Univeristy of Bocconi i Milano och examen i 
redovisning vid University of Genoa.



Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående personer): -
Andrea Buscaglia är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i 
förhållande till större aktieägare i bolaget.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Punkt 15 – Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det 
registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer 
att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor.

Punkt 16 – Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för utseende av en 
valberedning inför årsstämman 2022 och instruktion för valberedningens arbete i enlighet med 
nedan.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för 
beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 2022 avseende:

 ordförande för stämman,
 antal styrelseledamöter,
 val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 arvode till styrelseledamöter,
 val av revisor,
 ersättning till revisor,
 principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma, och
 andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för 

bolagsstyrning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman samt på bolagets webbplats. 
Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som 
ska förekomma vid bolagsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan 
ska utse en representant var att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedningen. Om någon 
av de två största aktieägarna avstår från att utse en representant ska styrelsens ordförande 
uppmana den ägare som kommer närmast därnäst i storlek att utse en representant. Analysen 
av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 
30 september 2021 och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens 
ordförande vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet största 
ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear 
Sweden AB:s register eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat en skriftlig 
överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig hållning i 
fråga om bolagets förvaltning.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Majoriteten av 
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av 
valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till 



den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om 
bolagets förvaltning.

Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största 
aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats senast sex 
månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt 
med samt lämna förslag till valberedningen. 

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan 
att i stället utgöra ledamot i valberedningen. För den händelse en ledamot avgår från 
valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den 
avgående ledamoten äga rätt att utse en efterträdare.

I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter 
i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet två största aktieägarna, ska ledamöter 
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som 
tillkommit bland de till röstetalet två största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte 
särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast 
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader 
före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart 
sådana har skett.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta 
bolaget med skäliga kostnader för uppdragets utförande.

__________

Stockholm i april 2021
Valberedningen för Oasmia Pharmaceutical AB


