
 

  

Instruktion för valberedningen i EQL Pharma AB 

Valberedningen i EQL Pharma AB, org. nr 556713-3425 (”Bolaget”), föreslår att en instrukt-

ion för valberedningen antas med följande innehåll.  

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 

31 december 2021 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt Bo-

lagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieä-

gare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i 

storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska 

utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen 

som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valbered-

ningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valbered-

ningens ledamöter ska publiceras av Bolaget senast sex månader före årsstämman år 2022. 

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slut-

förts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i Bolaget, ska den le-

damot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som 

utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren 

som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valbered-

ningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att 

representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett leda-

moten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. 

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valbered-

ning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid be-

hov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga 

för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera le-

damöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha röst-

rätt i valberedningen. 

____________________ 

Juli 2021 

Valberedningen i EQL Pharma AB (publ) 


