Bolagsstyrningsrapport
2019/2020
Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia” eller ”bolaget”) är moderbolag till
de helägda svenska dotterbolagen Qdoxx Pharma AB och Oasmia Incentive
AB som för närvarande är vilande bolag samt AdvaVet Inc, Oasmia
Pharmaceutical Asia Pacific Limited och Oasmia RUS LLP. Oasmia är ett
publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.
Styrningen av Oasmia utgår från den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för
bolagsstyrning samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler
och riktlinjer.

Extra bolagsstämma 2019

Bolagets styrelse kallade den 14 oktober 2019 till en extra
bolagsstämma den 6 november, 2019. Bolaget höll denna extra
bolagsstämma den 6 november 2019 i Oasmias lokaler i Uppsala.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
styrelsen får i bemyndigande att intill årsstämman 2020 vid ett eller
flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas
kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Styrelsen äger
rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp
om cirka 400 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.
Det emissionsbemyndigande som beslutades på årsstämman
den 26 september 2019 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer
till tillämpning eller inte.
Extra bolagsstämma 2020

Bolagets styrelse kallade den 17 april till en extra bolagsstämma
den 14 maj, 2020. Bolaget höll denna extra bolagsstämma den 14
maj 2020 i Oasmias lokaler i Uppsala.
Beslut togs bland annat om följande:

Styrning, ledning och intern kontroll fördelas mellan aktieägarna
genom bolagsstämman, styrelsen, VD:n och bolagsledningen.
Oasmia arbetar även under de interna instruktioner och riktlinjer
som antagits av Oasmias styrelse och ledningsgrupp. Denna
rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och redogör för Oasmias
bolagsstyrning under verksamhetsåret 2019/2020. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av Oasmias revisor.

Svensk kod för bolagsstyrning

Oasmia följer Koden då bolagets aktier är upptagna till handel
på Nasdaq Stockholm och bolaget därmed ska följa god sed
på värdepappersmarknaden. Koden finns tillgänglig på www.
bolagsstyrning.se. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”
vilket innebär att företag som tillämpar koden kan välja att avvika
från enskilda regler, men ska då redovisa avvikelsen och skälet till
denna. Oasmia har inte gjort någon avvikelse från Koden under
verksamhetsåret 2019/2020.

Aktien och aktieägare

Oasmias aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 24 juni
2010 och sedan den 24 januari 2011 på Frankfurt Stock Exchange.
Det totala antalet aktier i Oasmia uppgick per den 30 april 2020 till
448 369 546 och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman. Antalet kända aktieägare per den 30 april 2020 var 14 134.
Aktieinnehav som representerar minst en tiondel av röstetalet av
samtliga aktier i Oasmia är Per Arwidsson med närstående med
24,8 procent av aktiekapitalet och rösterna. De tio största ägarna
ägde 41,1 procent av det totala antalet aktier. För ytterligare
information om ägarstrukturen, se avsnitt Aktien på sid 19.
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Bolagstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.
Vid bolagsstämman har aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt.
Varje röstberättigad aktieägare i Oasmia får rösta för fulla antalet
av aktieägaren ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. På bolagsstämman fastställs balans- och resultaträkningar,
beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om
ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas
beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare. Förutom
vad som följer av lag beträffande rätt att delta vid bolagsstämman
krävs enligt Oasmias bolagsordning föranmälan till bolagsstämman
inom viss i kallelsen angiven tid, varvid i förekommande fall även
ska anmälas om aktieägaren avser att ha med sig biträde.
Årsstämma ska hållas inom sex månader från varje räkenskapsårs utgång. Kallelse till årsstämman skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens
Nyheter.
Årsstämman 2019

Årsstämman 2019 hölls den 26 september i Oasmias lokaler i
Uppsala. Beslut togs bland annat om följande:
• Bolagsstämman fattade beslut, enligt styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till årsstämman 2020, fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Maximalt 62 miljoner
aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller
konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna
med stöd av bemyndigandet).

• Att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska består av fem
styrelseledamöter.
• A
 tt tidigare styrelseledamot Anders Härfstrand blir ny ordförande
i styrelsen och att Birgit Stattin Norinder blir ny styrelseledamot.
Jörgen Olsson, tidigare ordförande i styrelsen, och Gunilla
Öhman, tidigare styrelseledamot, lämnar styrelsen.
•	Att höja arvodet till 250 000 kronor till ordinarie styrelseledamot
och 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kronor
för ordförande i utskott och 25 000 kronor för ledamot i utskott.
•	Att godkänna styrelsens beslut om personaloptioner till VD
François Martelet. Styrelsen har i samband med förhandling av
anställningsavtal med nya VD:n François Martelet utfäst 896 739
personaloptioner som under förutsättning om fortsatt anställning
i tre år kan utnyttjas under perioden mellan 13 februari 2023
och 13 februari 2024, med en lösenkurs som fastställts till 7,36
kronor per aktie (motsvarande cirka 150 procent av aktiekursen
då anställningen avtalades och offentliggjordes). Optionerna utgår
vederlagsfritt och således i tillägg till fast grundlön, kortsiktigt
rörligt incitament och andra sedvanliga anställningsförmåner och
har till syfte att skapa ett långsiktigt incitament för VD:n i linje med
aktieägarnas intresse. Kostnaderna för Bolaget redovisas löpande
enligt IFRS 2, varvid verkligt värde på optionerna när programmet
godkändes av bolagsstämman i maj periodiseras som kostnad
över intjäningsperioden. I den mån intjäningsvillkor om fortsatt
anställning inte uppfylls redovisas ingen IFRS 2-kostnad och tidigare redovisad kostnad reverseras. Därtill redovisas kostnad för
sociala avgifter över intjäningsperioden, baserat på optionernas
verkliga värde per respektive bokslutstidpunkt och till slut på det
eventuella förmånsvärde som ligger till grund för sociala avgifter.

Årsstämman 2020

Årsstämman 2020 kommer att hållas onsdagen 9 september 2020
i Uppsala.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är bland annat att arbeta fram och lämna
förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar också förslag
till årsstämman om val av ordförande vid årsstämman, val av
revisor, eventuell ersättning för utskottsarbete samt om arvodering
av extern revisor. Valberedningens förslag ska offentliggöras senast
i samband med kallelsen till årsstämman.
Valberedningens förslag till kriterier för val av valberedning inför
kommande stämma antogs vid årsstämman 2019. Kriterierna var
följande; en ledamot ska vara styrelsens ordförande (sammankallande), två ledamöter ska utses av de två aktieägarna som röstmässigt har det största aktieinnehavet i Oasmia Pharmaceutical AB den
31 december 2019. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig
fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter
inför årsstämman 2020 består av Per Arwidsson (ordförande), Håkan
Lagerberg och styrelsens ordförande Anders Härfstrand. Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2020 presenteras
i kallelsen till årsstämman. Per Arwidsson utsågs av Arwidsro
Investment AB och Håkan Lagerberg äger sina aktier privat.

Revisor

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller två revisorer med
högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
Revisionsbolag, nyvalt vid årsstämman 2019, är KPMG AB med
auktoriserad revisor Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

Styrelsen

Styrelsen i Oasmia ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre
och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Oasmias
styrelse består av fem ledamöter inklusive ordföranden. Styrelseuppdraget är tidsbestämt i enlighet med aktiebolagslagen vilket
innebär att uppdraget varar tills den första årsstämman som hålls
efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Närvaro räkenskapsåret 2019/2020
Perioden 1 maj 2019 till den 30 april 2020

		
Oberoende1
Jörgen Olsson
Gunilla Öhman
Sven Rohmann
Peter Zonabend
Anders Härfstrand4
Hege Hellström4

Ja/Ja
Ja/Ja
Nej/Ja
Ja/Nej
Ja/Ja
Ja/Ja

Styrelsemöten

Revisionsutskott2

Ersättningsutskott2

30/30
30/30
30/30
28/303
17/19
18/19

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

1) Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive oberoende till större
aktieägare.
2) Utskottsmöten har skett som en del av ordinarie styrelsemöten.
3) Peter Zonabend har inte deltagit vid två möten grundat aktiebolagslagens
bestämmelser avseende jäv.
4) Anders Härfstrand och Hege Hellström valdes som styrelseledamöter vid årsstämman
26 september 2019.
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Styrelsens uppgifter

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets
angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen verkar i enlighet
med aktiebolagslagen, bolagsordningen samt interna reglementen
och bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt
utvärderar den operativa ledningen. Styrelsen utser VD och beslutar
om betydande förändringar i bolagets organisation och verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för att bolagets interna kontroll över
ekonomiska förhållanden är tillfredställande och att information
avseende den finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt
kommuniceras korrekt i bolagets ekonomiska rapporter.
Styrelsens ordförande

Styrelseordföranden följer, genom löpande kontakter med vd,
bolagets utveckling och ansvarar för att styrelsens ledamöter
fortlöpande får den information som krävs för att kunna fullfölja
uppdraget. Därutöver leder ordföranden styrelsens arbete och
kontrollerar att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden tillser även
att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen
informeras om resultatet av utvärderingen. Vidare ansvarar ordföranden för framtagandet av bolagsstyrningsrapporten samt rapport
över hur den interna kontrollen till den del den avser finansiell
rapportering är organiserad och hur väl den fungerat under det
senaste räkenskapsåret.
Styrelsens arbetsform

I enlighet med aktiebolagslagen har Oasmias styrelse fastställt
en skriftlig arbetsordning med tillhörande VD-instruktioner som
revideras en gång per år eller vid behov. Arbetsordningen reglerar
hur styrelsearbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur
ofta styrelsen ska sammanträda (minst fyra gånger per år utöver
konstituerande styrelsemöte), hur arbetet ska fördelas mellan
styrelsen och revisionsutskottet. VD-instruktionen innehåller bland
annat inskränkningar avseende beslut kring investeringar och
förvärv. Rapporteringsinstruktionen, som kompletterar styrelsens
arbetsordning och vd:s instruktion, reglerar vd:s löpande rapportering till styrelsen samt styrelsens externa rapportering.
Utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete avseende
arbetsformer och arbetsklimat, inriktning för styrelsens arbete samt
tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Resultatet av utvärderingen rapporteras till valberedningen och utgör
underlag för valberedningens arbete med att utvärdera styrelsens
sammansättning och dess ersättning.
Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom att följa
verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. En gång per år
genomförs en formell utvärdering.
Styrelsens arbete under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret 2019/2020 har styrelsen haft 30 protokollförda möten. Styrelsen har vid dessa tillfällen huvudsakligen
behandlat frågor gällande den fortsatta finansieringen av
koncernens verksamheter, förhandlingar om/tecknande av nya
partneravtal, uppföljningar av likviditetsprognoser, uppdateringar
rörande pågående regulatoriska processer, beslutat om separation
av veterinära tillgångar.
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Revisionsutskottet har under perioden 19 mars 2019 till 30 april
2019 bestått av hela styrelsen under övergångsperioden till 30 april
2019.
Revisionsutskottet bestod sedan 4 oktober 2019 av Jörgen
Olsson, ordförande, Hege Hellström och Gunilla Öhman. Sedan 14
maj 2020 består revisionsutskottet av Peter Zonabend, ordförande,
Hege Hellstrom och Anders Härfstrand. Revisionsutskottet har till
främsta uppgift att stödja styrelsens övervakning av redovisningsoch rapporteringsprocesserna samt att säkerställa kvalitén i dessa
rapporter och processer. Revisionsutskottet ska även övervaka
revisorernas arbete, valet av revisionsbyrå, granska revisorernas
objektivitet och oberoende samt att kostnaderna för tjänster utöver
revisionsuppdraget är på en lämplig nivå i förhållande till revisionsarvodet för att inte riskera att påverka oberoendet. Revisionsutskottets ansvar och uppgifter framgår av särskild upprättad intern
instruktion.

kvalitén i dessa rapporter och processer.
Revisionsutskottets uppgift är övervakande. Ansvaret för att
upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet
med riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen är delegerat till verkställande direktören. Chefer på
olika nivåer i bolaget har i sin tur detta ansvar inom sina respektive områden. Ansvar och befogenheter definieras bland annat i
VD-instruktion, instruktioner för attesträtt, manualer, andra policys,
rutiner och koder.
Styrelsen fastställer bolagets viktigare policys beträffande
information/kommunikation, finansiering och riskhantering.
Bolagsledningen fastställer instruktioner och ansvariga chefer
utfärdar riktlinjer samt övervakar tillämpningen av samtliga policys
och instruktioner. Bolagets redovisnings- och rapporteringsinstruktioner är fastlagda i en ekonomihandbok som är tillgänglig för
all ekonomipersonal. Tillsammans med lagar och andra externa
regelverk utgör den organisatoriska strukturen och de interna
regelverken kontrollmiljön.

Ersättningsutskottet

Riskbedömning

Revisionsutskottet

Ersättningsutskottet har sedan 4 oktober 2019 bestått av Jörgen
Olsson, ordförande, Peter Zonabend och Anders Härfstrand. Sedan
14 maj 2020 består ersättningsutskottet av Birgit Stattin Norinder,
ordförande och Anders Härfstrand. Ersättningsutskottet är ett
beredningsorgan till bolagets styrelse och skall svara för beredning
av styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och
utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga
ersättningar till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
som bolagsstämman har beslutat samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Oasmias process för intern kontroll är utformad för att hantera och
minimera risken för felaktigheter i den finansiella rapporteringen.
Styrelsen utvärderar årligen behovet av en internrevisionsfunktion
och har bedömt att bolagets nuvarande storlek och riskexponering inte motiverar en separat internrevisionsfunktion. Följande
beskrivning redogör för hur den interna kontrollen är organiserad.
Beskrivningen är begränsad till den interna kontrollen avseende den
finansiella rapporteringen.
Kontrollmiljö

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön. I kontrollmiljön
ingår att organisationsstruktur, beslutsvägar och befogenheter är
klart definierade och förmedlade i form av interna styrdokument
som policys, riktlinjer, manualer och koder. I kontrollmiljön ingår
även lagar och externa regelverk.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen. Ett effektivt styrelsearbete
är därmed grunden för en god internkontroll. Oasmias styrelse har
fastslagit en arbetsordning och tydliga instruktioner för sitt arbete,
vilket även omfattar arbetet i styrelsens revisionsutskott. Revisionsutskottet har till främsta uppgift att stödja styrelsens övervakning
av redovisnings- och rapporteringsprocesserna samt att säkerställa

Bolaget tillämpar tysta perioder, vilka inträffar trettio dagar innan
publicering av hel- eller delårsrapport. Vid läcka av kurspåverkande information eller vid speciella händelser som kan påverka
värderingen av bolaget ska börsen underrättas varefter pressmeddelande med motsvarande information skickas ut. Bolagets
informationsgivning regleras i en informationspolicy som syftar till
att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information. Policyn ska vidare underlätta efterlevnad av tillämpliga lagar,
regler och avtal. För hantering av insiderinformation finns särskilda
riktlinjer upprättade i bolagets insiderpolicy samt insiderförteckningsinstruktion (f.d. loggboksinstruktion).

Målet med riskbedömningen är att identifiera områden med hög
risk inom verksamheten och utvärdera vilka kontroller som krävs för
att hantera dessa risker. Balans- och resultatposter som grundas
på bedömningar eller genereras av komplexa processer är relativt
mer utsatta för felrisker än andra poster.
Styrelsen initierar årligen en riskidentifieringsprocess och
resultatet av riskidentifieringen utvärderas av styrelsen som gör
en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas. Styrelsen gör
bedömningen att bolaget har en god intern kontroll avseende den
finansiella rapporteringen.
Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera
fel och avvikelser. Kontrollaktiviteter är inbyggda i bolagets
processer för betalningar, redovisning och finansiell rapportering
och inkluderar bland annat attest- och godkännanderutiner,
avstämningar, resultatanalys, uppdelning av administrativa kontrollerande respektive utförande funktioner samt kontroller inbyggda i
IT-system.
Information och kommunikation

Information som bedöms påverka värderingen av bolagets aktie
(kurspåverkande information) offentliggörs så att den snabbt och
på ett icke-diskriminerande sätt når allmänheten. Offentliggörande
sker genom ett pressmeddelande som sänds samtidigt till börsen,
etablerade nyhetsbyråer och tidningar. Samtidigt publiceras samma
information på bolagets webbplats. Oasmia företräds offentligt
i alla frågor i första hand av VD. VD har delegerat visst ansvar
till informationsansvarig. VD och informationsansvarig får, som
företrädare för bolaget, informera/uttala sig om frågor som rör
bolagets verksamhet.
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Styrelse

Anders Härfstrand

Hege Hellström

Sven Rohmann

Birgit Stattin Norinder

Peter Zonabend

Oberoende icke-verkställande Styrelseordförande sedan maj 2020, styrelseledamot sedan september 2019.

Styrelseledamot sedan september
2019.

Styrelseledamot sedan mars 2019.

Styrelseledamot sedan maj 2020

Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1962

Född: 1948

Född: 1980

Född: 1965

Född: 1956

Aktieinnehav: 230 630 aktier.

Aktieinnehav: –

Aktieinnehav: 500 000 aktier.

Aktieinnehav: –

Aktieinnehav: –

Utbildning: Kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap, 1985, Oslo
Metropolitan University, Norge.

Utbildning: MD Johannes Gutenberg
Universitet, PhD Erasmus Universitet
och MBA European Business School
och Kellogg’s Universitet.

Utbildning: Farmacie magister från
Uppsala universitet.

Utbildning: LL.M från Stockholms
universitet, EMLE från Erasmus School
of Law, kandidatexamen i Business and
Economics från Stockholms universitet och DU EAED från Aix Marseille
Université.

Utbildning: Har läkarexamen från och
har doktorerat vid Karolinska Institutet i
Stockholm.
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i
Karolinska Development AB från 2017
till 2019 och VD för BBB Therapeutics
BV från 2014 till 2015. Innan dess var
han VD för Makhteshim Agan Industries Ltd. (nuvarande ADAMA); VD för
Humabs BioMed SA; och VD för Nitec
Pharma AG (nuvarande Horizon Pharmaceuticals). Han har också haft olika
ledande befattningar i Serono, Pfizer
och Pharmacia. Han har betydande
operationell erfarenhet från den globala
läkemedelsindustrin, särskilt från USA,
Japan och Europa.
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Tidigare erfarenhet: Hege har från 2013
till 2018 arbetat på bioteknikbolaget
Sobi som chef för EMENAR (Europa,
Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland).
Dessförinnan har hon varit globalt
ansvarig för affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP Renal Europa och
Head of Regional Liaisons på Sanofi
samt VP Renal and Endocrine Europe
och General Manager Benelux på
Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år
på Baxter.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
Härfstrand Consulting AG och styrelseledamot i Prothena Inc.

Övriga uppdrag: Grundare och chef för
Belnor BVBA, ett konsult- och investeringsföretag. Hon är också styrelseledamot i svenska biotech-bolaget Camurus
AB (CAMX.ST) och franska läkemedelsbolaget Advicenne (Euronext: ADVIC).

Oberoende i förhållande till Oasmia
och bolagsledningen samt till större
aktieägare i bolaget.

Oberoende i förhållande till Oasmia
och bolagsledningen samt till större
aktieägare i bolaget.
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Tidigare erfarenhet: CMO för Immudyne
Inc, CEO för Adiuvo Investments S.A.,
General Manager Europe för healthcare
venture fund Burrill & Co, Vice President
Biotec Pharmacon ASA, venture capital
fund manager för Novartis Pharma AG,
Managing Partner för Nextech Venture,
Schweiz, CEO för BioVision AG, CEO
för Ganymed Pharmaceuticals AG, och
globalt ansvarig för onkologi för Merck
Serono.
Övriga uppdrag: Ordförande för Helix
Biopharma Corp., ImVision GmbH & Inc.
Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär
Medicin, KI och TCER AB.

Tidigare erfarenhet: Lång erfarenhet
från internationella läkemedels- och
bioteknikbolag i Sverige, USA och
Storbritannien. Hon har bland annat
varit VD och styrelseordförande i Prolifix
Ltd., Senior VP Worldwide Product
Development i Pharmacia & Upjohn
och Dir. Int. Reg. Affairs Division i Glaxo
Group Research Ltd. Därutöver har
Birgit också varit styrelseledamot och
styrelseordförande i flera europeiska
bioteknikbolag.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i
AddLife AB, Hansa Biopharma AB och
Jettesta AB.

Huvudansvarig revisor
Duane Swanson

Auktoriserad revisor,
KPMG AB

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria
Investments Holding Ltd, 2010-2017,
Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman
Björn Rosengren.
Övriga uppdrag: VD Arwidsro och
styrelseuppdrag inom Arwidsro.
Oberoende i förhållande till Oasmia och
bolagsledningen, ej oberoende till större
aktieägare i bolaget.

Oberoende i förhållande till Oasmia
och bolagsledningen samt till större
aktieägare i bolaget.

Ej oberoende i förhållande till Oasmia
och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
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Francois Martelet

Elin Trampe

Reinhard Koenig

Michael af Winklerfelt

Chief Executive Officer

Chief Technical Officer

Acting Chief Medical Officer

Chief Financial Officer

Född: 1960

Född: 1980

Född: 1960

Född: 1972

Aktieinnehav: 896 739 optioner

Aktieinnehav: –

Aktieinnehav: –

Aktieinnehav: 37 760 aktier

Francois Martelet är en erfaren ledare i
läkemedelsbranschen med en meriterad
historik av att utveckla och förändra
företag. Han har haft tre VD-tjänster
under de senaste 12 åren. Han har tillbringat större delen av sin karriär inom
onkologiområdet, som VD för Avax
och Topotarget, samt i verkställande
roller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly,
Novartis och MSD. Han har bott och
arbetat i sex länder i Europa (inklusive
Sverige) och i USA. Francois Martelet
har en fransk läkarexamen med en
masterexamen i företagsekonomi. Han
talar fyra språk, däribland svenska.

Elin Trampe är Civilingenjör i Industriell
Ekonomi och har många års erfarenhet
från ledande positioner inom Supply
Chain, Projektledning och Kategoriutveckling på stora internationella företag.
Senast jobbade hon på General Electric,
Global Operations, mot affärsenheten
Healthcare.

Reinhard Koenig har över 30 års
erfarenhet av farma och bioteknik. Han
har lång erfarenhet av ledande positioner inom globala läkemedelsföretag.
Bland tidigare företag finns Genentech,
Boehringer Ingelheim och Piramal
Critical Care.

Michael af Winklerfelt har mer än 15
års erfarenhet från seniora finansroller
i ledande internationella företag. Han
arbetade i tio år i Kina för Atlas Copco
Group och tillbringade senast tre år i
USA inom området medicintekniska
produkter. Han har en MBA, en M.Sc.
i Economics and Business och en
oavslutad fil. kand. i kinesiska.
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