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Oasmia Pharmaceutical kompletterar 
kommuniké från extra bolagsstämma
Uppsala, 14 maj 2020 – Oasmia Pharmaceutical AB (OMAX.GR) lämnar härmed komplettering 
avseende den kommuniké från extra bolagsstämma som publicerades idag kl 16:30 CET.

Vid extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB idag den 14 maj 2020 fattades följande 
beslut.

Beslut om nytt antal styrelseledamöter
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden 
fram till nästa årsstämma ska består av fem styrelseledamöter.

Val av nya medlemmar av styrelsen och styrelseordförande
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande ändringar till 
sammansättningen i styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma. Tidigare styrelseledamot Anders 
Härfstrand blir ny ordförande i styrelsen och Birgit Stattin Norinder blir ny styrelseledamot. Jörgen 
Olsson, tidigare ordförande i styrelsen, och Gunilla Öhman, tidigare styrelseledamot, lämnar 
styrelsen.

Beslut om ersättning till styrelseledamöter
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en förhöjning av 
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.
 
Godkännande av styrelsens beslut om personaloptioner till VD François Martelet
Extra bolagsstämman godkände 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 kan utnyttjas med så kallat vesting-villkor 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 den 
redovisade kostnadseffekten framför allt beror på aktiekursutvecklingen medan den slutliga 
faktiska kostnaden beror på i vilken grad optionerna kommer att tjänas in under den så kallade 
vesting-perioden samt utnyttjas.

För mer information:
Oasmia Pharmaceutical AB
Francois Martelet, VD Oasmia
Michael af Winklerfelt, CFO Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com
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Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 
maj 2020 kl 19.50 CET.

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 
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 ansökt om och fått marknadsgodkännande i EU och andra territorier. Oasmia är 
på väg in i kommersialiseringsfasen med Apealea och göra produkten tillgänglig för patienter via 
sitt partnerskap med Elevar och sina befintliga verksamheter och partnerskap i kvarvarande 
territorier. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange 
(OMAX.GR). 
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