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Til sak 7 på agendaen - valg av styremedlemmer 

 

Det sittende styret er valgt for ett år og tjenestetiden for samtlige medlemmer utgår ved ordinær 

generalforsamling 2013.  

 

Styret foreslår under henvisning til dette og i samsvar med innstillingen fra valgkomiteen, at 

generalforsamlingen treffer beslutning om å velge Hanne Skaarberg Holen til styrets leder. Styret 

foreslår videre i samsvar med innstillingen fra valgkomiteen å gjenvelge Patrik Dahlen, Tom 

Pike og Ulrica Slåne. 

 

Styret vil etter dette ha følgende sammensetning: 

- Hanne Skaarberg Holen  Styreleder  

- Patrik Dahlen    Styremedlem 

- Tom Pike    Styremedlem 

- Ulrica Slåne    Styremedlem 

 

I henhold til Selskapets vedtekter velges alle styremedlemmer for en periode på ett år, det vil si 

frem til ordinær generalforsamling i 2014. 

 

Valgkomiteen har i sitt forslag til nytt styre lagt vekt på: 

- DiaGenic har refokusert sin strategi for å øke aksjonærverdier. Tre parallelle spor følges 

for å skape verdier av produktporteføljen. Et viktig element i strategien er å oppnå 

kommersielle partneravtaler relatert til validerte produkter. 

- Det er valgkomiteens syn at styret bør bestå av personer med relevant erfaring fra 

forretningsutvikling innen Life Science, og i tillegg erfaring fra kommersielle 

forhandlinger og inngåelse av internasjonale avtaler.  

- De senere år har DiaGenics styre bestått av personer med kompetanse fra internasjonal 

Life Science. Det er valgkomiteens syn at styret har behov for kompetanse rundt 

eierstyring og selskapsledelse i norske børsnoterte selskap og norske regulatoriske 

forhold.  

- DiaGenics kapital er begrenset og det er viktig effektivt å styre ressursbruken. Det er 

valgkomiteens syn at økonomisk kompetanse er viktig i den kommende valgperioden. 

Valgkomiteen mener Hanne Skaarberg Holen innehar den nødvendige kompetanse for å lede 

styret. Videre mener valgkomiteen at det foreslåtte styret er sammensatt slik at det kan ivareta 

aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold 

samt til å bidra til gjennomføring av selskapets strategi og føre nødvendig kontroll. 

 
Presentasjon av det foreslåtte nye medlemmet/styrets leder, Hanne Skaarberg Holen finnes 

vedlagt. 
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Til sak 8 på agendaen - Godtgjørelse til styremedlemmer 

Styret foreslår i samsvar med innstilling fra valgkomiteen at generalforsamlingen fastsetter 

honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 23. mai 2013 til 

ordinær generalforsamling 2014 som følger: Styrets leder NOK 250.000,- og styrets øvrige 

medlemmer NOK 120.000 hver.  

 
 

Vedlegg til sak 7 - Presentasjon av foreslått ny styreleder: 

Hanne Skaarberg Holen er advokat og partner i Advokatfirma Arntzen de Besche. Hanne 

Skaarberg Holen har utdannelse fra Université de Lausanne innen Science Economique og er 

Cand. jur fra Universitetet i Oslo. Hanne Skaarberg Holen har tidligere vært ansatt hos 

PriceWaterhouseCoopers hvor hun jobbet som revisor fra 1986, og som advokat fra 2000. I 2005 

ble hun partner og advokat med møterett for Høyesterett. Hun har tidligere også arbeidet ved 

Universitet i Oslo.  

 

Hanne Skaarberg Holens spesialkompetanse omfatter særlig skatt, selskapsrett og regnskap. Hun 

har vært skatterådgiver i flere store fusjoner, oppkjøp og restruktureringer. I tillegg har Hanne 

prosedert flere høyprofilerte skattesaker for en rekke domstoler, blant annet EFTA domstolen. 

 

 

 


