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Valberedningen i IRLAB utsedd 
 
IRLAB meddelade idag att inför årsstämman 2020 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett 
ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Bo Rydlinger, Daniel Johnsson och Clas Sonesson samt 
styrelsens ordförande Anders Vedin. Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 procent av aktier 
och röster i bolaget. 

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 25 april 2019 
ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller 
ägargrupperna, per den 31 augusti. 
 
Efter att de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter har valberedningen haft sitt första 
möte. Valberedningen består av följande ledamöter: 

• Bo Rydlinger, valberedningens ordförande, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd 
av en ägargrupp som representerar cirka 21 procent av aktier och röster; 

• Daniel Johnsson, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som 
representerar cirka 24 procent av aktier och röster; 

• Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp 
bestående av bolagets grundare som representerar cirka 13 procent av aktier och röster; samt 

• Anders Vedin, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB. 

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida 
under sektionen för bolagsstyrning (corporate governance). Valberedningens förslag kommer att presenteras i 
kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida – irlab.se. 
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller e-
post - info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till 
valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020. 
 
För mer information 
Bo Rydlinger, valberedningens ordförande 
Tel: +46 701 495 405 
E-post: bo.rydlinger@sofama.se 
 
Anders Vedin, styrelseordförande 
Tel: +46 708 76 15 70 
E-post: anders.vedin@irlab.se 
 
Om IRLAB 
IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas 2-kandidater, IRL752 
och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga 
rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening 
Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala 
nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-
plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på 
Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information 
på www.irlab.se. 
 

http://www.irlab.se/

