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  Oasmia Pharmaceutical Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala

Oasmias valberedning reviderar sitt förslag till 
årsstämman avseende val av styrelse
Valberedningen för Oasmia Pharmaceutical AB har informerats av Sven Rohmann om hans nya 
roll som verkställande direktör för Immunicum AB. Valberedningen är av uppfattningen att den 
nya rollen skapar potentiella intressekonflikter, vilka kan vara väsentligen negativa för Oasmia. 
Med anledning av detta har valberedningen beslutat att revidera sitt förslag och Sven har 
informerat att han inte längre står till förfogande för omval.

Enligt det reviderade förslaget föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter 
utan suppleanter, med omval av styrelsens ordförande Anders Härfstrand samt omval av 
styrelseledamöterna Hege Hellström, Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend. Valberedningens 
förslag är i övrigt oförändrat i förhållande till det förslag som presenterades den 10 augusti 2020 
och som finns intaget i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman i Oasmia kommer att hållas den 9 september 2020 i bolagets lokaler på 
Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Mer information inför årsstämman finns på Oasmias webbplats, 

.www.oasmia.com

För ytterligare information:

Francois Martelet, VD Oasmia

Telefon: 018-50 54 40

E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel 
inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar 
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. Oasmia har 
framgångsrikt tagit sin första produktkandidat, Apealea® (paclitaxel micellar) genom klinisk 
utveckling och har fått marknadsgodkännande i EU och andra territorier. Oasmia är på väg in i 
kommersialiseringsfasen med Apealea och gör produkten tillgänglig för patienter via sitt 
partnerskap med Elevar och sina befintliga verksamheter och partnerskap i kvarvarande territorier. 
Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com 
för ytterligare information.
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