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Bolagsstyrningsrapport

Syftet med bolagsstyrningen inom PledPharma är att skapa en tydlig fördelning av roller och 
ansvar mellan ägare, styrelse och ledning.

Revisor

Granskar 
bolagets års- och, 

koncernredovisning, 
bokföring och 

förvaltning

Aktieägare genom Bolagsstämma

Högsta beslutande organ. Beslutar om 
fastställande av resultat- och balansräkning, 

ansvarsfrihet, vinst disposition, bolagsordning, 
styrelse, revisor, valberedningens tillsättning och 
förslag, ersättningar samt övriga viktiga frågor

Styrelse

Övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltning.  
Utser VD, fastställer strategier och mål.

VD och ledning

Ansvarar för löpande förvaltning 
av verksamheten enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar 

Revisionsutskott/
Ersättningsutskott

Valberedning

Föreslår styrelse, 
revisor samt 

ersättningar till 
dessa

PledPharma är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm 
(STO:PLED). Bolagets aktie är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under 
symbolen PLED sedan den 31 oktober 2019. Bolagsstyrningen inom 
PledPharma baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer, 
såsom svensk aktiebolagslag, Årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter samt PledPharmas bolagsordning samt interna regler 
och riktlinjer. Bolaget tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 

Regelverk och efterlevnad
• Svensk aktiebolagslag
• Årsredovisningslagen
• Redovisningslagstiftning och rekommendationer
• Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter. 
• Svensk kod för bolagsstyrning (http://www.bolagsstyrning.se/koden/

gallande-kod) 

Viktiga interna regelverk och dokument
• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning
• VD-instruktion
• Beslutsordningar/attestinstruktioner
• Interna riktlinjer, policys och manualer som ger vägledning för koncernens 

verksamhet och medarbetare, t.ex. PledPharmas informationspolicy och 
finanspolicy.

Efterlevnad av den svenska koden för bolagsstyrning
Koden gäller alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad 
marknad i Sverige. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i 
sig ger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana 
eventuella avvikelser, och den valda alternativa lösningen, beskrivs och 
orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade 
”följ eller förklara principen”). Bolaget har emellertid under året inte avvikit 
från någon av de regler som föreskrivs i Koden.

Efterlevnad av tillämpliga börsregler
Inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på 
aktiemarknaden har förekommit.
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Aktieägare
PledPharmas aktie är sedan 31 oktober 2019 noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiekapitalet uppgick 
vid årets slut till 2 817 544 SEK fördelat på 53 533 321 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK per 
aktie. Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2019 till 3 946 stycken. De 10 största ägarna 
innehade 53,8 procent av antalet aktier. Största aktieägare var Nortal Investments AB (Staffan Persson) vars 
ägarandel uppgick till 21,1% och Cidro förvaltning AB (Peter Lindell) vars ägarandel uppgick till 13,3%. För 
mer information se avsnitt PledPharma-aktien på sidan 27.

Bolagsordning
Bolagsordningen är beslutad av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av 
grundläggande natur för bolaget. Bolagsordningen anger bland annat att Bolaget skall ha till föremål för sin 
verksamhet att bedriva forskning och utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet. PledPharmas 
bolagsordning anger också att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och bestå av lägst tre och högst nio 
ledamöter. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av 
styrelseledamöter. Ändring av bolagsordningen sker i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen efter 
beslut på bolagsstämman. Den fullständiga bolagsordningen finns på www.pledpharma.se.

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman 
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, 
disposition av Bolagets resultat, ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare, beviljande av ansvarsfrihet 
för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till 
styrelsen och revisorer. Den aktieägare som är införd i aktieboken och anmält sitt deltagande i tid till stämman 
har rätt att delta samt rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid bolagsstämman. En 
aktie ger på bolagsstämman rätt till en röst. Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje 
aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma hållas. I enlighet med 
bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till 
extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex 
veckor och senast tre veckor före stämman.

Årsstämma 2019
• Årsstämma hölls den 7 maj 2019 i Stockholm. 
• Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Sten Nilsson, Gunilla Osswald , Elisabeth Svanberg 

och Marie Ekström Trägårdh. Håkan Åström omvaldes till styrelseordförande.

• BDO Mälardalen AB omvaldes till bolagets revisor.
• Fastställdes resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2018.
• Beviljades styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
• Beslöts att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå 

till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Ersättning till revisor skall utgå 
enligt löpande räkning.

• Stämman beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för bolagets 
aktiekapital och antal aktier  
(§ 4 och § 5) i enlighet med följande:  
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor 
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000

• Godkände förslag om valberedningen
• Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
• Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om 

emission. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta 
beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital 
som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Årsstämma 2020 
Årsstämma i PledPharma hålls torsdagen den 23 april 2020 kl 16:00 på Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 
27, Stockholm.

Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att skapa ett så bra underlag som 
möjligt för bolagsstämmans beslut om val av styrelse och styrelsearvoden samt förslag av revisor och 
ersättning till dessa. Årsstämman i PledPharma beslutade den 7 maj 2019 om följande procedur för 
nomineringsprocessen till valberedning inför årsstämma 2020. Styrelsens ordförande ska bjuda in Bolagets 
tre största aktieägare eller ägargrupper att bilda en valberedning baserat på ägarförhållandena den 30 
september 2019. Varje sådan aktieägare eller grupp av aktieägare ska utse en representant vardera till att 
tjänstgöra som ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat vid 
nästkommande årsstämma. Valberedningens ledamöter äger rätt att adjungera styrelsens ordförande till 
valberedningen om så önskas. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande 
till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före 
årsstämman 2020. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningen ska förbereda följande 
förslag till beslut till årsstämman 2020:
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1. Val av ordförande vid stämman, 
2. Fastställande av antal styrelseledamöter, 
3. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan 

ordförande och övriga ledamöter, 
4. Fastställande av arvoden till revisorer, 
5. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, 
6. Val av revisorer, och 
7. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:
• Staffan Persson (ordförande) utsedd av Nortal Investments AB
• Peter Lindell utsedd av Cidro Förvaltning AB
• Jannis Kitsakis utsedd av Fjärde AP-fonden
• Håkan Åström (styrelsens ordförande), adjungerad
• Handelsbanken fonder: Astrid Samuelsson, adjungerad

Revisorer
Bolagets revisor utses av bolagsstämman. En revisor ska granska ett bolags årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Normalt sker detta minst två gånger per år, 
eftersom minst en kvartalsrapport, förutom årsredovisningen, ska granskas av revisorn.
Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolagsstämman, efter förslag från valberedningen. Vid 
årsstämman den 7 maj 2019 beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen
Styrelsens uppgifter
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets verksamhet, som 
ska ske i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Några av styrelsens huvuduppgifter är att hantera 
strategiska frågor avseende Bolagets verksamhet, finansiering, etableringar, tillväxt, resultat och finansiella 
ställning samt att fortlöpande utvärdera Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det 
finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och säkerställa att Bolagets 
informationsgivning präglas av öppenhet och innehåller korrekt, relevant och tillförlitlig information.

Styrelsens sammansättning
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. 
Ledamöterna väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma, men ytterligare 
styrelseledamöter kan väljas under året vid en extra bolagsstämma. 

Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen. Minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen 
ska också vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Därutöver får högst en 
styrelseledamot arbeta i Bolagets ledning eller i ledningen av Bolagets dotterbolag. 
Styrelsen har gjort bedömningen att samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till såväl Bolaget 
och bolagsledningen som större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på 
oberoende.

Styrelsens ordförande
Styrelseordförandens huvudsakliga uppgifter är att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens 
arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter och åtaganden. Genom kontakter 
med verkställande direktören ska ordföranden fortlöpande få den information som behövs för att kunna 
följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med 
den verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett 
effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla 
synpunkter från ägarna till styrelsen. Styrelseordföranden väljs av bolagsstämman.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande 
styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen reglerar bl.a. styrelsens arbetsformer, 
arbetsuppgifter och mötesordning, styrelseordförandens arbetsuppgifter, beslutsordningen inom Bolaget 
samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Instruktion för verkställande 
direktören och Instruktion för den ekonomiska rapporteringen fastställs också i samband med det 
konstituerande styrelsemötet.

Utvärdering av styrelsens arbete
Syftet med styrelseutvärderingen är att se till att styrelsens arbete fungerar väl. Utvärdering syftar bland 
annat till att utreda vilka frågor som styrelsen anser bör ges ett större fokus eller om styrelsen anser att 
den behöver större kompetens på något område. Utvärderingen genomförs årligen genom exempelvis 
frågeformulär till ledamöterna som sedan presenteras för valberedningen.

Styrelsens utskott
Revisionsutskottet 
Styrelsens revisionsutskott ska bestå av minst två ledamöter varav en ska vara ordförande. Utskottet 
arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen 
att övervaka Bolagets finansiella ställning, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision 
och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt 
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att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska också bistå 
valberedningen vid förslag till val och arvodering av Bolagets revisor samt fortlöpande träffa Bolagets revisor. 
Revisionsutskottets samtliga möten ska protokollföras och protokollen tillställas styrelsen tillsammans med 
muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande. Revisionsutskottet består av Håkan 
Åström (ordförande) och Marie Ekström Trägårdh. 

Ersättningsutskottet 
Styrelsens ersättningsutskott ska bestå av minst två ledamöter, varav en ska vara ordförande. Utskottet 
arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen 
att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året 
avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de 
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om. Ersättningsutskottets 
samtliga möten ska protokollföras och protokollen ska tillställas styrelsen tillsammans med muntlig 
avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande. Ersättningsutskottet består av Håkan Åström 
(ordförande) och Marie Ekström Trägårdh.

Ersättning till styrelsens ledamöter
Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 
7 maj 2019 beslutades att arvode om sammanlagt 1 260 000 SEK ska utgå, varav 600 000 SEK per år 
till styrelsens ordförande och 165 000 SEK per år till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Ingen av 
styrelseledamöterna har rätt till avgångsvederlag eller andra förmåner efter att uppdraget avslutats.

Styrelseledamöters arvode och närvaro anges i tabellen nedan.

NÄRVARO
Namn Total ersättning (TSEK) Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott

Håkan Åström 600  16 / 16  6 / 6  1 / 1

Sten Nilsson 165  14 / 16 - -

Gunilla Osswald 165  15 / 16 - -

Elisabeth Svanberg 165  16 / 16 - -

Marie Ekström Trädgårdh 165  15 /16  6 / 6  1 / 1

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Verkställande direktörens och övrig bolagslednings uppgifter
Den verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören ansvarar för att hålla styrelsen informerad om 
Bolagets utveckling och för att rapportera väsentliga avvikelser från fastställda affärsplaner och händelser 
som har stor inverkan på Bolagets utveckling eller verksamhet. Verkställande direktören ansvarar även 
för att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen, exempelvis gällande etableringar, investeringar och 
andra strategiska frågeställningar. Bolagsledningen, som leds av Bolagets verkställande direktör Nicklas 
Westerholm, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom PledPharma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till den verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare. Vid årsstämman den 7 maj 2019 fastställdes riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. 

Bolaget ska erbjuda bolagsledningen en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande 
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, 
sedvanliga anställningsförmåner och pension. Även rörlig ersättning kan utgå, men ska inte överstiga ett 
belopp motsvarande sex månadslöner.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. 
Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens 
ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp 
och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap 
uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från 
avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år i aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska 
förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant 
utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För 
rörlig ersättning bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen 
bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande 
befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. 
Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp 
motsvarande den fasta lönen för två år.
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Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte 
erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Intern kontroll 
Intern kontroll är en process som är avsedd att på ett rimligt sätt säkerställa att Bolagets strategier och 
mål uppfylls med hänsyn till en verkningsfull och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och att 
tillämpliga lagar och regler följs. Den interna kontrollen över finansiell rapportering är en integrerad del av 
den övergripande interna kontrollen och är avsedd att skapa en rimlig försäkran att den externa finansiella 
rapporteringen är tillförlitlig samt upprättad i överensstämmelse med lag, god redovisningssed och andra 
krav som gäller för noterade bolag. 

Ramverket för intern kontroll regleras av aktiebolagslagen och Koden. Styrelsen ska bl.a. se till att Bolaget 
har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell 
rapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och 
kontroll av Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget och dess verksamhet är förknippad med. 
Förutom styrelsen, verkställs Bolagets processer för intern kontroll av revisionsutskottet, den verkställande 
direktören, ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget. Ansvarsfördelningen mellan styrelse, 
revisionsutskottet, VD och ledningen framgår av fastställda arbetsordningar och instruktioner.  Mot 
bakgrund av organisationens begränsade storlek har Bolaget tills vidare valt att inte inrätta en särskild 
funktion för internrevision.  

Revisionsutskottet är ansvarigt för kvaliteten, övervakningen och kontrollen över Bolaget interna kontroll och 
riskhantering, särskilt avseende frågor om regelefterlevnad och finansiell rapportering. För mer information 
avseende revisionsutskottets uppgifter, se avsnittet ”Styrelsens utskott” ovan.

Bolagets arbete med intern kontroll bygger på det internationellt vedertagna Committee of sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission’s riktlinjer för intern kontroll (”COSO”) och omfattar 
huvudsakligen följande fem områden.

Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för PledPharmas processer för intern kontroll och för att etablera 
en kontrollmiljö bestående av skriftliga policys, riktlinjer och instruktioner som fungerar som beslutsunderlag 
och stöd för ledningen och andra anställda i Bolaget. I syfte att upprätthålla en god intern kontroll har 

styrelsen antagit ett flertal styrdokument, såsom arbetsordning för styrelsen, revisionsutskottets instruktion, 
VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering, attestordning, finanspolicy och en informationspolicy. 
Bolaget har också en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för 
redovisning och finansiell rapportering.

Riskbedömning
Bolagets identifiering och utvärdering av risker utgår från bolagets etablerade affärsplan. En övergripande 
riskanalys avseende, strategiska, operationella, finansiella och compliancerelaterade risker genomförs 
årligen av ledningsgruppen inom bolaget och dokumenteras i ett särskilt riskregister. Riskregistret 
presenteras årligen för revisionsutskottet och styrelsen.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter syftar till att hantera identifierade risker samt att förebygga, identifiera och korrigera 
fel och avvikelser inom ramen för finansiell rapportering eller andra nyckelprocesser i Bolaget. 
Kontrollaktiviteterna utgörs av särskilt identifierade kontroller och åtgärder som ska vidtas inom ramen för 
respektive verksamhetsprocess. 

Uppföljning
Bolaget följer upp effektiviteten och ändamålsenligheten i Bolagets arbete med intern kontroll genom 
utvärderingar av Bolagets kontrollmiljö och kontrollaktiviteter. Bolagets efterlevnad av tillämplig policys och 
styrdokument utvärderas årligen. Resultaten av dessa utvärderingar sammanställs av Bolagets CFO och 
avrapporteras till styrelsen och revisionsutskottet årligen. 

Vidare ansvarar den verkställande direktören för att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen 
av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets resultat och finansiella ställning samt 
information om viktiga händelser, såsom forskningsresultat och viktiga avtal. Den verkställande direktören 
avrapporterar också dessa frågor på varje ordinarie styrelsemöte. 

Information och kommunikation
Bolaget har etablerat informations- och kommunikationsvägar avseende risker och interna kontroller som 
möjliggör rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och ledning och som bidrar till att 
säkerställa att rätt affärsbeslut tas. Relevanta policys, riktlinjer och instruktioner som avser intern kontroll 
och finansiell rapportering har gjorts tillgängliga och är kända för berörda medarbetare.
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Ledning

Anställd sedan: 2017 
Antal aktier i PledPharma: 16 000 aktier och 500 000 TO

Nicklas Westerholm, , f. 1976, har arbetat inom AstraZeneca-
koncernen sedan 1995 i ett flertal globala roller inom olika 
affärsområden, senast som Vice President Project & Portfolio 
Management, Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines 
Development Unit. Dessförinnan har Nicklas bland annat innehaft 
positioner såsom Executive Officer & Vice President Japan Operations, 
Director Investor Relations, Head of Global API Supply och Head of 
Development Manufacture. Han har studerat analytisk och organisk 
kemi vid Stockholms universitet och kemiteknik vid KTH, samt bedrivit 
studier vid University of Warwick, INSEAD och Harvard Business School.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot Spago Nanomedical AB

Anställd sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 250 000 TO 

Stefan Carlsson, f. 1960, har en läkarexamen från Göteborgs 
universitet, där han även disputerat i fysiologi. Han har lång 
erfarenhet från ledande positioner inom preklinisk och klinisk 
läkemedelsutveckling, och har publicerat ett trettiotal vetenskapliga 
artiklar inom framför allt områdena farmakologi och fysiologi. 
Stefan kommer närmast från AstraZeneca, där han senast innehaft 
positionen som globalt klinskt ansvarig för ett flertal produkter på 
marknaden och produkter under utveckling, bland annat för Crestor® 
och Epanova®.

Nicklas Westerholm
Verkställande direktör 

Stefan Carlsson
Chief Medical Officer

Anställd sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 16 000 aktier och 250 000 TO 

Yilmaz Mahshid, f. 1979, har doktorsexamen från Institutionen för 
medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet Industrifonden 
och har tidigare varit anställd på Industrifonden där han som 
Investment Manager & Controller tillhört life science-teamet och 
varit ansvarig/styrelsemedlem för två av fondens innehav och har 
lett Industrifondens life science-noteringar på Nasdaq Stockholms 
huvudlista. Han har tidigare erfarenhet från positioner som health 
care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. 
Han inledde sin karriär som forskare vid Karolinska institutet och 
därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo.  

Yilmaz Mahshid
Chief Financial Officer
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Anställd sedan: Konsult sedan juli 2019
Antal aktier i PledPharma: 80 452 aktier och 20 000 TO

Jacques Näsström, f. 1959, är apotekare med en doktorsexamen 
i farmakologi från Uppsala Universitet och med en MBA från 
Handelshögskolan i Stockholm. Han har mer än 30 års erfarenhet 
från läkemedels- och bioteknikindustrin, bland annat från en tjänst 
som Investment Manager på Karolinska Investment Fund samt olika 
positioner inom tidig läkemedelsforskning vid Astra och AstraZeneca. 
Närmast arbetade Jacques som forskningschef på Q-Med AB mellan 
åren 2006-2010.

Anställd sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 200 000 TO 

Christian Sonesson, f. 1975, har en Executive MBA från 
Handelshögskolan I Stockholm och doktorsexamen I biostatistik från 
Göteborgs universitet. Christian tillträdde som VP augusti 2017. 
Han har omfattande erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har 
framgångsrikt lett fas III-studier (FORXIGA® för typ 1 diabetes) och 
har stor erfarenhet av interaktioner med regulatoriska myndigheter 
och av att ta nya läkemedelskandidater till registrering I olika regioner 
(t.ex. FORXIGA® för typ 2 diabetes, MOVANTIK®, ONGLYZA®-SAVOR, 
BRILINTA®-PEGASUS och QTERN®).

Jacques Näsström
VP Preclinical R&D/CSO

Christian Sonesson
Vice President Product Strategy and Development
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Styrelse

Styrelseordförande sedan: 2011
Antal aktier i PledPharma: 505 337 aktier och 192 000 TO

Håkan Åström, f. 1947, Civilekonom, Med DRh.h.c. Lång erfarenhet 
från läkemedelsbranschen och har tidigare bl.a. varit VD för Travenol 
AB (Baxter), Astra Pharmaceuticals Ltd och Kabi Pharmacia AB. Under 
åren 1997–2003 var Håkan Åström chef för koncernstrategi och 
kommunikation vid Pharmacia Corporation samt VD för Pharmacia AB. 
Tidigare styrelseordförande SOBI (Biovitrum), Orexo, Affibody Medical 
och Ferrosan AS.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 20 North Street RP AB. 
Styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset Management AB och 
Med Universe AB och KaroPharma AB.

Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 96 000 TO

Marie Ekström Trägårdh, f. 1961, är systemvetare med 
komplettering inom området medicinsk informationsbehandling från 
Linköpings Universitet. Sedan 1986 har hon haft en rad olika roller 
inom olika medicintekniska bolag och bland annat suttit i styrelsen för 
Swedish MedTech. Marie har sedan hon blev VD för ett dotterbolag till 
Sectra år 1999 haft flera olika ledande positioner inom bolaget. Idag 
är Marie VD för Sectra Imaging IT Solutions och exekutiv vice VD för 
koncernen Sectra AB. Hon ansvarar för 700 personer och  
11 dotterbolag med fokus på organisation, tillväxt och strategi.

Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Styrelseledamot sedan: 2013
Antal aktier i PledPharma: 1 100 aktier och 35 000 TO

Sten Nilsson, MD, PhD, f. 1949, är professor em i onkologi med 
affiliering till Karolinska Institutet. Han har stått för studiedesign och 
varit huvudprövare för Algetas tidiga fas I- och IIb-studier avseende 
Radium-223 (Alpharadin™, sedermera Xofigo™). Sten Nilsson 
har publicerat drygt 200 vetenskapliga artiklar i den internationella 
litteraturen och är PledPharmas medicinske expert inom onkologi.  

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spago Nanomedical AB (publ), 
DETRUSOR AB och i Dextech Medical AB (publ). Sten Nilsson är även 
bolagsman i Swemerc Handelsbolag och Scientific Advisor i Rhenman 
& Partners.

Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Håkan Åström Marie Ekström Trägårdh Sten Nilsson
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Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 50 000 TO

Gunilla Osswald, f. 1961, Apotekare och doktor i biofarmaci och 
farmakokinetik. VD på BioArctic AB. Hon har lång erfarenhet av 
preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, registringsförfaranden 
och marknadsföring från såväl globala läkemedelsbolag som mindre 
biotechföretag. Hon har bland annat ansvarat för AstraZenecas 
uppbyggnad av en innovativ projektportfölj mot neurogenerativa 
sjukdomar, innefattande in och utlicensiering av en rad projekt. Under 
hennes ledning har BioArctic börsintroducerats på Nasdaq Stockholm 
mid cap och hon har initierat viktiga samarbetsavtal med Abbvie och 
Eisai, samt säkrat flera forskningsanslag från EU Horizon 2020 och 
Vinnova. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spine Medical AB samt tidigare 
SP Pharmaceutical development AB.

Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Styrelseledamot sedan: 2017
Antal aktier i PledPharma: 96 000 TO

Elisabeth Svanberg, f. 1961, Leg. Läkare och docent i kirurgi. 
Chief Development Officer på Ixaltis SA, ett företag som utvecklar 
läkemedel mot urogenitala sjukdomstillstånd. Hennes karriär inom 
läkemedelsindustrin inleddes år 2000 på Serono International, där 
hon inledningsvis arbetade inom det metabola området och därefter 
i positioner med ökande ansvar innan hon värvades till Bristol 
Myers Squibb (BMS) i USA som utvecklingsledare för en ny typ av 
diabetesläkemedel. Hon var sedermera medicinskt ansvarig för BMS 
interkontinentalregion. Mellan 2014 och 2016 innehade hon en 
position på Janssen Pharmaceuticals som ansvarig för ”Etablerade 
produkter”, en produktportfölj bestående av 90 läkemedel som 
används av cirka 150 miljoner patienter runt om i världen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Swedish American chamber of 
commerce of New York Styrelsemedlem Swedish Orphan Biovitrum.

Oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare samt Bolaget 
och bolagsledningen.

Gunilla Osswald Elisabeth Svanberg

INNEHÅLL


