Förslag till stämmoordförande, styrelsearvode och revisorsarvode, antal styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt val av styrelseordförande,
styrelseledamöter och revisor (punkterna 2, 13, 14 och 15)
Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), som består av Håkan Björklund (styrelsens
ordförande), Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder
AB) och Javiera Ragnartz (AMF och AMF Fonder), föreslår följande:
−

att advokat Eva Hägg från Mannheimer Swartling Advokatbyrå utses till årsstämmans
ordförande,

−

att styrelsearvode ska utgå med 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 490 000
kronor till varje övrig stämmovald styrelseledamot, att arvode för arbete i revisionskommittén
ska utgå med 160 000 kronor till dess ordförande och med 100 000 kronor till varje övrig
ledamot i kommittén, att arvode för arbete i ersättningskommittén ska utgå med 110 000
kronor till dess ordförande och med 60 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén samt
att arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 110 000 kronor till dess
ordförande och med 60 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén,

−

att, i tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska
utgå ett mötesarvode om 10 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför
Norden och att ett mötesarvode om 3 000 amerikanska dollar ska utgå till ledamot boende
utanför Europa,

−

att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning,

−

att åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses,

−

att en revisor utan revisorssuppleant utses,

−

att omval sker av styrelseledamöterna David Allsop, Håkan Björklund, Annette Clancy,
Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Elisabeth Svanberg
som styrelseledamöter samt att Håkan Björklund omväljs som styrelsens ordförande, och

−

att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2020 i enlighet
med revisionskommitténs rekommendation.
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Valberedningen rekommenderar de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna att bygga upp eget
innehav av aktier i bolaget
Liksom tidigare år rekommenderar valberedningen styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
att anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under
en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för
kommittéarbete.

