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Hansa Biopharmas valberedning utsedd
Lund den 12 november 2021. Hansa Biopharma meddelade idag att valberedningen har bildats i enlighet med de
principer som godkändes av årsstämman den 12 maj 2021 och har följande sammansättning:
•

Natalie Berner som representant för Redmile Group

•

Lotta Sjöberg som representant för Handelsbanken Fonder

•

Jannis Kitsakis som representant för AP4

Ulf Wiinberg, styrelseordförande i Hansa Biopharma kommer i egenskap av valberedningens sammankallande att bli
ombedd att sammankalla valberedningens första möte.
Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag samt nomineringar inför årsstämman, avseende antal
styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvoden,
eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer (i förekommande
fall), arvode till revisorer och förslag till förfarande för utseende av valberedning.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och kommer att publiceras på Hansa
Biopharmas webbplats.
Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
ir@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.

--SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET-För ytterligare information:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Mobiltelefon: +46 (0) 709–298 269
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Katja Margell, Head of Corporate Communications
Mobil: +46 (0) 768-198 326
E-post: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och
livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en
enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos
högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på
företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov
inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har
verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på
https://hansabiopharma.com.
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