
 
 

 

PRESSMEDDELANDE  
9 december 2020 

 

Valberedning utsedd inför BioInvent Internationals årsstämma 2021 

Lund, Sverige – 9 december 2020 – Valberedningens ledamöter inför BioInvent International 
AB:s (publ) (”BioInvent”) årsstämma 2020 har nu utsetts. 

Följande representanter för BioInvents aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför 
årsstämman 2021: 

- Erik Esveld, utsedd av van Herk Investments B.V., ordförande i valberedningen  
- Vincent Ossipow, utsedd av Omega Funds, LP 
- Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden 
- Leonard Kruimer, styrelsens ordförande 

Bolagets styrelseordförande, Leonard Kruimer, har sammankallat valberedningen till dess första 
sammanträde. 

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, val 
av styrelseordförande och övriga ledamöter, beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och 
övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.  

Årsstämman kommer att äga rum den 29 april 2021 i Lund. 

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till Stefan Ericsson, per 
post: BioInvent International AB (publ), SE-223 70 Lund eller telefon: +46 (0)46 286 85 50 senast den 
28 februari 2021. 

 

Om BioInvent 
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar 
nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i 
klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i 
solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade 
teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till 
dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska 
utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. 
 
Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, 
samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer 
information se www.bioinvent.com.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Martin Welschof, VD   
046286 85 50                           
martin.welschof@bioinvent.com 
 
BioInvent International AB (publ) 
Org nr: 556537-7263 
Sölvegatan 41 
223 70 LUND 
046-286 85 50 
www.bioinvent.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


