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Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i 
SpectraCure AB 
 
Valberedningen har beslutat att föreslå nyval av Peter Abelin, Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, 
Masoud Khayyami och Jesper Freij vid årsstämman i SpectraCure AB (publ) torsdagen den 12 
maj 2022. Till styrelsens ordförande föreslås Jörgen Wennberg.  
 
 
”Jag vill tacka hela den avgående styrelsen för deras engagemang för bolaget under föregående 
mandat”, säger Jan Karlsson, valberedningens ordförande. 
 
Valberedningen har beslutat att föreslå Peter Abelin, Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud 
Khayyami och Jesper Freij som nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Jörgen 
Wennberg. 
 
Jörgen Wennberg 
Jörgen är marknadsekonom och har arbetat i över 30 år inom ICA-koncernen. Han är före detta 
VD för ICA Banken och har flera års erfarenhet av styrelsearbete. Jörgen har tidigare varit 
medlem i ICA AB Koncernledning samt styrelsemedlem i Svenska Bankföreningen. 
 
Tomas Kramar 
Tomas är Civilingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har över 40 års 
erfarenhet från life science industri och har tidigare arbetat som VD för Siemens Healthineers, 
samt VD på Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även arbetat på Abbott Laboratories, 
Becton Dickinson och Hoffmann La Roche. Tomas är ordförande i Kramar Group AB och Percy 
Falk cancerstiftelse. Han är dessutom styrelseledamot i Nanologica AB, Gentian A/S, Corsmed 
AB, Lundonia Biotech AB och CytaCoat AB. 
 
Masoud Khayyami 
Masoud är tek. Doktor i kemi och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och 
bioteknik. Han har tidigare varit både VD och styrelseledamot i SpectraCure AB. Masoud innehar 
entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag 
arbetar Masoud som VD för Cardeon AB. 
 
Peter Abelin 
Peter är legitimerad läkare (från Münchens universitet), civilekonom (från Handelshögskolan i 
Stockholm) och finansanalytiker (också från HHS). Han har tidigare arbetat som finansanalytiker 
och aktie/fondförvaltare inom life science, även som läkare och klinisk prövningsledare i 
läkemedelsindustrin. Nu arbetar Peter med investeringar och finansiella värderingar av 
forskningsprojekt inom life science.  
 
Jesper Freij 
Jesper innehar en Magisterexamen i företagsekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet. Han har arbetat inom läkemedelsbranschen i Norden sedan 1998, varav 20 år i olika 
chefsbefattningar. Jesper har även arbetat på Novo Nordisk och Novartis. På Novartis, och dess 
tidigare dotterbolag Alcon, arbetade han under åtta år som Nordic Business Franchise Head med 
ansvar för deras läkemedel inom ögonområdet. Där hade Jesper bl. a ansvar för Visudyne. Idag 
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arbetar Jesper som konsult inom life science med fokus på lanseringsförberedelser, 
marknadsföring och ledarskap.  
 
Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets 
verksamhet, utvecklingsskede, de krav på styrelsens sammansättning som följer av 
marknadsplatsens regelverk och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma 
styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och 
bakgrund hos styrelseledamöterna.  
 
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets 
verksamhet, utvecklingsskede, de krav på styrelsens sammansättning som följer av 
marknadsplatsens regelverk och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. 
 
Valberedningen har arbetat grundligt med att kunna föreslå en styrelse med hög kompetens för 
den nya, spännande och helt avgörande fas som bolaget nu går in i. Vår bedömning är att den 
föreslagna styrelsen ska ta Spectracure framgångsrikt till en kommersialisering av bolagets 
iDOSE. Vi ser det som särskilt viktigt att entreprenören Dr. Masoud Khayyami är en del av 
styrelsen under denna avgörande tid för företaget. Med detta förslag är valberedningen 
övertygad om att vi kan nå framgång med bolaget såväl som att bygga aktieägarvärde. 
Förslaget som lagts besitter de olika komponenter av kompetens som vi tror behövs för 
framgång.      
 
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer att finnas presenterat på 
Bolagets webbplats, www.spectracure.com 
 
SpectraCures valberedning inför årsstämman 2022 består av Masoud Khayyami, som 
representerar sitt eget innehav och närståendes innehav, Jan Karlsson, som representerar sitt 
eget innehav och slutligen Dan Persson, som representerar sitt eget innehav. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Valberedningens ordförande, Jan Karlsson, tfn + 46 708841584 
 
Hemsida: www.spectracure.com 
 
 
 
SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på 
återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär 
prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och 
patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar 
själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det 
möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. 
Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. 
Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. 
Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem. 
 
Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified 
Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC. 


