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PRESSMEDDELANDE 

Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2018 
STOCKHOLM, 15 maj, 2018. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum tisdagen den 15 maj 2018 
i Bolagets lokaler i Bromma. 

 
Fastställande av resultat- och balansräkningarna  
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2017. 
 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017. 
 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  
 
Styrelse 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem 
personer och inga styrelsesuppleanter.  
 
Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund (ordförande), Geert Cauwenbergh, 
Sara Brandt och Mattias Klintemar, samt nyval av Anna Malm Bernsten, för en mandatperiod som sträcker sig fram 
till och med nästa årsstämma. Efter nio år, respektive fyra år, i styrelsen valde Torbjörn Koivisto och Thomas B. 
Thomsen att ej stå till förfogande för omval. 
 
Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att ett sammanlagt styrelsearvode om 1 220 000 
kronor, varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman 
utsedd styrelseledamot. En kompletterande ersättning om 90 000 kronor ska utgå till ledamöterna i 
ersättningsutskottet, 45 000 kronor till ordförande och 22 500 kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning 
om 90 000 kronor till revisions- och finansutskottet ska utgå till ledamöterna, 45 000 kronor till ordförande och 22 500 
kronor till övriga ledamöter (2 st). 
 
Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.  
 
Valberedning 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av 
fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största 
aktieägarna eller ägargrupperna per den 28 september 2018, jämte Bolagets styrelseordförande. 
 
Riktlinjer för ersättning 
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom 
Moberg Pharma.  
 
Incitamentsprogram 2018 
Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, 
innefattande överlåtelse av högst 263 000 stamaktier till deltagare i programmet och övriga säkringsåtgärder med 
anledning av programmet genom ändringar av bolagsordningen för att möjliggöra emission av inlösen- och 
omvandlingsbara C-aktier, samt bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission och återköp av högst 263 
000 C-aktier. 
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Bemyndigande avseende emissioner 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande 
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill 
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. 
Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av 
aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2018. 
 
Denna information 
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018, kl. 20:00. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se 
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 
 
 
Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se 
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA 
och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena 
Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på 
många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera 
länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på 
innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, 
fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor 
i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange 
Stockholm (OMX: MOB). 
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