Valberedningens förslag till årsstämman den 24 maj 2022 i AroCell AB (publ)
Valberedningen för AroCell AB (publ), org.nr 556596-6107, ("Bolaget" eller "AroCell"), som utgörs av
Jon Eiken (ordförande), Clas Runnberg och Mikael Lönn (Labbex Förvaltings AB) föreslår att
årsstämman den 24 maj 2022 fattar beslut i enlighet med följande förslag:
•
•
•
•
•

att advokat Henrik Fritz som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för denne, den
som styrelsen i stället anvisar;
att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5) utan
styrelsesuppleanter;
att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till styrelsens ordförande och 150 000 SEK till
envar av övriga styrelseledamöter;
att arvode till revisorn som tidigare ska utgå enligt godkänd räkning; samt
att styrelseledamöterna Eva Nordström, Charlotta Ljungqvist och Max Pihlqvist omväljs till
styrelseledamöter samt nyval Agneta Tufvesson Alm och Johan Häggblad för tiden intill slutet
av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare nyval av Johan Häggblad till
styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna
Johan Häggblad
Johan Häggblad har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsbranschen i ledande befattningar. Johan
är Chief Scientific Officer på Calliditas. Innan dess tjänstgjorde han som VD i Pharmalink mellan 2007
och 2017. Han har tidigare innehaft ledande befattningar på NeuroNova (2001-2007), Pharmacia
Corporation (1997-2001), och Karo Bio AB (1989-1997). Johan har en doktorsexamen i neurokemi och
neurotoxikologi från Stockholms universitet och gjorde sin postdoc i farmakologi och fysiologi vid New
York University och University of Oxford.
Agneta Tufvesson Alm
Agneta Tufvesson Alm har mer än 30 års erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring
samt erfarenhet av direktförsäljning i Norden och Storbritannien, region och key account management
i Europa, Afrika och Mellanöstern. Agneta har arbetat med uppbyggnad av distributionsnätverk,
kontraktsförhandlingar, ledning av försäljnings- och kundtjänstteam. Hon arbetar idag på Kemira Kemi
AB och har tidigare innehaft roller på bland annat HemoCue AB, Thermo Quest och Kabi Pharmacia.
Agneta har en kandidatexamen i kemi från Lunds universitet.
En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på www.arocell.com.
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