
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 2022-11-11 
 
Magnus Nylén föreslagen som ny ledamot i SelectImmune 
Pharmas styrelse 
 
Aktieägare, som vid tidpunkten för detta pressmeddelande totalt representerar mer 
än 50 procent av samtliga röster, har ändrat sitt tidigare förslag till kommande 
årsstämma den 23 november angående val av ordförande vid stämman, styrelse, 
revisor, samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 2 och 10-15) till följande 
förslag. 
 
Till stämmans ordförande föreslås Jan Zetterberg som är bolagets jurist. Vidare 
föreslås fem styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelsens ordförande 
utgår ej, fast arvode om 75 000 kr utgår för övriga externa styrelseledamöter, 
revisorsarvode är enligt godkänd proposition, omval av Catharina Svanborg 
(ordförande), Helena Lomberg, Carl-Johan Wachtmeister och Gabriela Godaly och 
val av Magnus Nylén till ny styrelseledamot. Vidare föreslås omval av 
Revisorsgruppen i Malmö AB till revisor fram till nästa årsstämma (där Per Ranstam 
avses vara huvudansvarig revisor). 
 
Magnus Nylén har en kandidatexamen från Boston University och har lång 
erfarenhet från nationella och internationella kapitalmarknader inklusive The Royal 
Bank of Scotland, Alfred Berg Fondkommission, HSBC och Aros Fondkommission. 
Magnus Nylén är sedan 2013 en av ägarna till Partner Fondkommission med kontor i 
Göteborg och Stockholm. 
 
SelectImmune Pharma utvecklar nya immunterapier mot bakterieinfektioner som 
alternativ eller komplement till antibiotika. Flera av företagets läkemedelskandidater 
har visat skyddande effekter mot bakterieinfektioner i djurmodeller, inklusive akut 
cystit, allvarlig njurinfektion och urosepsis. En läkemedelskandidat, Interleukin-1-
receptorantagonisten (IL1-RA) har framgångsrikt använts i klinik och undersöks för 
närvarande i kontrollerade fas II-studier för att behandla återkommande akut cystit 
eller ’’bladder pain syndrome.’’ 
 
”Vi ser fram emot att få del av Magnus Nyléns stora erfarenhet av 
finansmarknaderna i Sverige och internationellt”, säger Catharina Svanborg, 
grundare av SelectImmune Pharma. 



För mer information, vänligen kontakta 
 
Catharina Svanborg 
Styrelseordförande, SelectImmune Pharma AB 
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Gabriela Godaly 
VD, SelectImmune Pharma AB 
+46 733 38 13 44 
gabriela.godaly@selectimmune.com 
 
 
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight 
Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som 
genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.  
 
Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att 
behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar 
immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner 
(UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner 
personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är 
idag mycket stort liksom potentiella marknader. 
 
 


