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Saniona AB:s valberedning inför årsstämman 2022
Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta
sjukdomar, tillkännager idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022
Enligt instruktionen och arbetsordningen för valberedningen som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå
av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den
sista september. Den 30 september 2021 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen
Jørgen Drejer och New Leaf Ventures. Dessa aktieägare har utsett varsin representant, enligt nedan, som tillsammans
med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning.
Valberedningens medlemmar är:

•
•

Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen Drejer

•

J. Donald deBethizy, ordförande i Saniona AB:s styrelse

John Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited,
Cambridge, Storbritannien, utsedd av New Leaf Ventures

Valberedningens ska förbereda och lägga fram förslag till årsstämman 2022 avseende:

•
•
•

val av ordförande på årsstämman;

•
•

val av revisor och revisors ersättning, och

val av ordförande och övriga styrelseledamöter;
ersättning till ordföranden och för var och en av de övriga styrelseledamöterna och, i förekommande fall,
ersättning för utskottsarbete;
principer för utseende av valberedningen.

Instruktionen och arbetsordningen för valberedningen återfinns i avsnittet Bolagsstyrning på bolagets
hemsida, www.saniona.com.
Saniona AB:s årsstämma kommer att hållas i Malmö onsdag 25 maj 2022. Valberedningens förslag kommer att
presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till CLO@saniona.com märkt "Förslag
till valberedningen" eller med brev till adressen:
Förslag till valberedningen
Saniona AB
Smedeland 26B, DK-2600
Glostrup,
Denmark

För att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen ska förslag lämnas in i god tid före årsstämman, dock
senast den 25 februari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post:
trista.morrison@saniona.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl.
8.00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera
innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar där tillgängliga behandlingsalternativ saknas. Bolagets
huvudkandidat, Tesomet, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom –
allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av kraftig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar
hunger. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas
som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis
inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 med möjliga
tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903
avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Under ledning av
ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamnsområdet i
Danmark och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap
(OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

