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INLEDNING 
Isofol Medical AB (publ) är ett svenskt publikt 
aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige, vars 
aktier är noterade på Nasdaq First North Pre-
mier. Styrelsen för Isofol Medical AB (publ), 
org.nr 556759-8064 (”Bolaget”) lämnar här 
2018 års bolagsstyrningsrapport och den har 
upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen (”ÅRL”) och Svensk kod för bolagsstyr-
ning (”Koden”; se Kollegiet för svensk bolags-
styrnings hemsida www.bolagsstyrning.se).  
Rapporten är granskad av bolagets revisorer 
och revisorernas yttrande ingår i revisionsbe-
rättelsen på sidan 68-69.

Bolaget följer Nasdaq First Norths regel-
verk för emittenter och tillämpar sedan 1 juli 
2017 Svensk kod för bolagsstyrning. Koden 
finns att ta del av på kollegiet för Svensk Bo-
lagstyrnings webbplats, www.bolagsstyrning.
se.

Bolaget behöver inte följa alla regler i Ko-
den då Koden i sig själv medger möjlighet till 
avvikelse från reglerna, under förutsättning 
att sådan eventuell avvikelse och den valda 
alternativa lösningen beskrivs och orsakerna 
härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten 
(enligt den så kallade ”följ eller förklaraprin-
cipen”). 

AVVIKELSER FRÅN KODEN
Isofol har valt att göra 1 avvikelse från koden, 
vilka anses vara rimliga och motiverade med 
tanke på Bolagets storlek och verksamhet.

•    Ersättningsutskottet består förutom av Bo-
lagets ordförande Ulf Jungnelius av leda-
möterna Jonas Pedersén och Bengt Gus-
tafsson. Bengt Gustafsson är inte 
oberoende i förhållande till Bolaget och er-
sättningsutskottet uppfyller alltså inte Ko-
dens krav avseende ledamöternas obero-
ende. 

Beträffande ersättningsutskottet har Bola-
gets huvudägare valts att ingå då denna per-
son bedömts inneha historik om Bolaget och 
väsentlig kompetens för att på ett effektivt 
sätt fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. 

ISOFOL BOLAGSSTYRNINGS MODELL 
Bilden till höger illustrerar Isofols bolagsstyr-
ningsmodell och vem som utser de centrala 
organ. Syftet är att skapa en tydlig fördelning 
av roller och ansvar mellan ägare, styrelse 
och bolagsledning där organen utövar sitt 
inflytande och kontroll i förhållande till var-
andra. Aktieägarna utser bolagets valbered-
ning, styrelse och revisorer vid den ordinarie-
bolagsstämman (årsstämman).

Aktieägarna

Bolagsstämma

Verkställande 
Direktör

Ledningsgrupp

Externa revisorer

Ersättningsutskott

Valberedning

Styrelse

Kliniskt- och regulatoriskt 
utskott
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CENTRALA EXTERNA OCH INTERNA 
 REGELVERK OCH POLICYER SOM PÅVERKAR 
BOLAGSSTYRNINGEN

Väsentliga externa regelverk och policyer:
•  Aktiebolagslag 
•  Bokföringslag
•  Årsredovisningslag
•  Internationella standarder för redovisning 

och finansiell rapportering (IFRS)
•  Nasdaq First North regelverk och informa-

tions reglerna i Nasdaq Stockholms 
regelverk för emittenter

•  Svensk kod för bolagsstyrning

Väsentliga interna regelverk och policyer:
• Bolagsordningen 
•  Styrelsens arbetsordning
•  Instruktion för verkställande direktören
•  Instruktion om finansiell rapportering
•  Finanspolicy
•  Insiderpolicy
•  Informationspolicy
•  Riskhanteringspolicy
•  Ekonomi handbok
•   Personalhandbok

AKTIEÄGARE 
Aktieägarnas inflytande utövas främst ge-
nom att rösta på årsstämman och genom 
att de tre största ägarna eller ägargrupper-
na har rätt att utse ledamöter till bolagets 
valberedning. Alla aktieägare har också rätt 
att, till valberedningen, föreslå nya styrelsele-
damöter. Detta skall dock ske i god tid innan 
stämman så att valberedningen får möjlighet 
att göra relevanta utvärderingar av de före-
slagna kandidaterna.

Det finns idag inga begränsningar när 
det gäller överlåtbarheten av Isofols aktier 
på grund av juridiska restriktioner eller be-
stämmelser i bolagsordningen. Såvitt Isofol 

Medical AB (publ) vet har inga avtal träffats 
mellan några aktieägare vilka skulle kunna 
begränsa överlåtbarheten av aktierna. Biofol 
AB är den enda aktieägaren som äger mer 
än 10 procent av Bolagets aktier, genom sitt 
innehav av 10,78 procent per den 31 decem-
ber 2018.

Inga överträdelser av Nasdaq First North 
Premiers regelverk eller av god sed på 
aktiemarknaden enligt beslut av börsens 
disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämn-
den har konstaterats under räkenskapsåret. 

INFORMATION BETRÄFFANDE ISOFOL 
 MEDICALS AKTIER
Den 31 december 2018 uppgick totalt antal 
aktier till 32.054.802 aktier med ett kvotvärde 
på 0,031 SEK. Varje aktie är förenad med en 
röst och varje röstberättigad får rösta för sitt 
fulla antal aktier. Varje aktie berättigar till 
lika stor andel av Bolagets utdelningsbara 
vinstmedel. 

Ytterligare information om Isofols aktieä-
garstruktur, aktien, etc presenteras på sidan 
28

BOLAGSSTÄMMA 
Bolagets högsta beslutande organ är bo-
lagsstämman och vid bolagsstämman kan 
aktieägarna utöva sitt inflytande i Bolaget. 
Aktieägare som vill delta på̊  bolagsstämma, 
personligen eller via ombud, ska vara upp-
tagna i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken fem vardagar före bolagsstäm-
man samt göra en anmälan till Bolaget enligt 
kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker ge-
nom annonsering samt via Bolagets hemsi-
da (www.isofolmedical.com). Årsstämma ska 
hållas inom sex månader från räkenskapsår-
ets utgång. Vid bolagsstämma berättigar en 
aktie en röst. Vid bolagsstämman får varje 
röstberättigad rösta för det fulla antalet inne-

havda och företrädda aktier utan begräns-
ning i rösträtten.

Bolagsstämman beslutar om förändring-
ar i bolagsordningen, väljer ordförande, sty-
relse och revisorer, fastställer räkenskaperna 
beslutar om eventuell utdelning och andra 
dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet 
för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland 
annat om riktlinjer för lön och annan ersätt-
ning till ledande befattningshavare, eventuel-
la nyemissioner och hur valberedningen ska 
utses.

Aktieägare som önskar lämna förslag till 
Isofols valberedning 2019 kan vända sig till 
valberedningen på e-post: valberedningen@
isofolmedical.com eller på adress: Isofol Med-
ical AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens 
Backe 20, 413 46 Göteborg.

ÅRSSTÄMMAN 2018 
Isofols årsstämma 2018 hölls den 3 maj i Gö-
teborg. På stämman fattades bland annat 
följande beslut:
•    fastställande av årsredovisningen för 2017. 
•    bevilja styrelsens ledamöter och verkstäl-

lande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2017. 

•    enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa 
att ingen utdelning lämnas för 2017.

•    enligt förslaget i kallelsen bevilja att arvo-
de till styrelsen skall utgå med 400 000 till 
styrelsens ordförande och med 200 000 
kronor till var och en av de övriga styrel-
seledamöterna. Arvodet inkluderar även 
utskottsarbete.

•    enligt förslaget i kallelsen skall styrelsen 
till nästa årsstämma bestå av: Jan-Eric 
Österlund, ordförande (omval), Bengt Gus-
tavsson (omval), Jonas Pedersén (omval), 
Ulf Ljungnelius (omval) och Alain Herrera 
(nyval).

•    godkänna det i kallelsen lämnade förslaget 

till omval av det registrerade revisionsbola-
get KPMG AB till revisor med auktorisera-
de revisorn Jan Malm som huvudansvarig 
revisor. 

•    instruktioner till valberedningen antogs i en-
lighet med valberedningens förslag.

•    godkänna styrelsens i kallelsen lämnade 
förslag till riktlinjer för ersättningar till le-
dande befattningshavare

Protokoll från årsstämman 2018, instruk-
tion till valberedningens arbete samt 
övrig information finns tillgängligt på 
www.isofolmedical.com.

ÅRSSTÄMMAN 2019 
Isofol Medical ABs årsstämma kommer att 
hållas den 23 maj 2019, på Elite Park Avenue 
Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.  
Kallelse till stämman kungjordes den 25 april 
2019 i Post-och Inrikestidningar samt på Iso-
fols hemsida. Annons om att kallelse skett 
har införts i Dagens Industri samma dag som 
kungörandet.

Protokollet från årsstämman kommer att 
finnas tillgängligt på www.isofolmedical.com

VALBEREDNING 
I enlighet med koden så har Bolaget inrättat 
en valberedning samt upprättat principer för 
valberedningen vars uppdrag är att bereda 
och upprätta förslag till val av styrelseleda-
möter, styrelsens ordförande, ordförande vid 
stämma samt revisorer. Valberedningen ska 
också föreslå arvode till styrelseledamöter 
och revisorer. Valberedningens ledamöter 
ska offentliggöras senast sex månader före 
årsstämman på Bolagets hemsida.

Bolaget ska ha en valberedning som be-
står av 4 ledamöter. Styrelsens ordförande 
ska ingå i valberedningen men ska inte vara 
dess ordförande. Valberedningens leda möter 
ska väljas av bolagsstämman som även ska 
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från klinisk utveckling och kommersiell verk-
samhet. Valberedningen bör vidare beakta 
de krav som Koden uppställer på styrelsens 
storlek och sammansättning innebärandes 
bl.a. att valberedningen särskilt ska motive-
ra sitt förslag till styrelseval med beaktande 
av Kodens krav på mångsidighet och bredd 
i styrelsen. 

Valberedningens förslag enligt ovan jäm-
te motiverade yttrande ska tillställas Bolaget 
senast en vecka innan kallelse till årsstämma 
ska kungöras.

På årsstämman den 23 maj 2018 fast-
ställdes instruktioner för valberedningen.  
Valberedningen inför 2019 års årsstäm-
ma har valts i enlighet med dessa principer 
och består av Lars Lind, Malin Björkmo, Bo 
Lundgren och Ulf Junglelius. Uppdaterade 
principer för valberedningens sammansätt-
ning samt instruktioner till valberedningen 
kommer att beslutas av  årsstämman den 
23 maj 2019.
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fastställa instruktioner för val beredningens 
arbete. Valberedningen ska utarbeta följande 
förslag till årsstämman:
•    Ordförande vid årsstämma
•    Val styrelseledamöter
•    Val av revisor
•    Arvode åt styrelsens ledamöter och 

ordförande
•    Arvode åt revisor
•    Ledamöter till valberedningen samt förslag 

till instruktion för valberedningens arbete
•    Ersättning till ledamöterna i valberedningen.
Vid beredandet av sitt förslag till styrelse 
ska valberedningen ta del av styrelsens ut-
värdering av sitt arbete och beakta de krav 
på styrelsens sammansättning som följer av 
aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyr-
ning och Nasdaq Stockholms regelverk för 
emittenter. Vidare ska valberedningen sträva 
efter en jämn fördelning mellan kön, ålder 
och etniskt ursprung samt kompetens med 
inriktning på företagsstyrning och erfarenhet 

EXTERNA REVISORER 
Bolagets revisor utses av årsstämman för 
perioden intill slutet av nästa årsstämma. Re-
visorn granskar årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och VD:s förvaltning. 
Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna 
en revisionsberättelse till bolagsstämman. 

Bolagets revisor rapporterar varje år till 
styrelsen sina iakttagelser från granskningen 
och sina bedömningar av Bolagets interna 
kontroll. 

Vid årsstämman den 3 maj 2018 omval-
des KPMG som Bolagets revisor med auktori-
serade revisorn Jan Malm som huvudansva-
rig revisor. Vid årsstämman beslutades också 
att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med 
sedvanliga debiteringsnormer och godkänd 
räkning. De arvoden som revisorn fakturerat 
de två senaste räkenskapsåren redovisas i 
not 5.
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* Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i Bolaget per den 31 mars 2019.

Namn Ulf Jungnelius
Styrelseordförande
Född 1951

Bengt Gustavsson
Född 1947

Anders Vedin
Född 1942

Invald i styrelsen 2010 2008 2013

Utbildning MD, Karolinska institutet. MD, PhD, Professor Kirurgi, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

MD, PhD

Bakgrund Ledande befattningar inom 
onkologi och klinisk utveckling 
Celgene, Takeda, Pfizer och Eli Lilly.
Nyckelroller i klinisk utveckling och 
vid marknadsgodkännande av flera 
storsäljande läkemedel, t.ex. 
Gemzar® (gemcitabin) och Evista® 
(raloxifen). Delaktig i klinisk 
utveckling av läkemedel såsom 
Alimta® (pemetrexed), Revlimid® 
(lenalidomid) och Vidaza® 
(azacitidin).Lett flera Due 
Diligence-processer inför 
mångmiljardsförvärv, bl a  Celgenes 
uppköp av Abraxis och Pharmion.

Isofol Medicals grundare. 
En av upphovsmännen bakom 
leukovorins positiva effekt på 5-FU, 
sedermera kombinationsbehand-
lingen (5-FU/LV), grundstommen 
vid nästan all behandling av 
kolorektalcancer.
Grundare av Carmel Pharma. 

Anders ledde Astras forskning, 
utveckling och strategiska 
marknadsaktiviteter inom 
kardiologi och gastrointestinala 
områden fram till 1998, då han 
utnämndes till professor i industriell 
ekonomi på Chalmers. Sedan 2002 
har Anders varit aktiv inom Life 
Science som uppfinnare eller 
rådgivare till olika bolag och 
myndigheter. Han har haft ansvar 
för utveckling och marknadsintro-
duktion av minst åtta nya 
läkemedel, varav några har varit 
bland de mest sålda i världen.

Nuvarande sysselsättning 
och övriga uppdrag

Tf CMO Noxxon Pharma, Berlin.
Styrelseledamot Biovoca 
International, Oncopeptides samt 
Monocl.
.

Övergripande ansvarig kirurgisk 
onkologi, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset. Medlem i; Svenska 
Cancerfondens vetenskapliga 
kommitté (Sedan 1996), American 
Society of Clinical Oncology, 
European Surgical Society, Svensk 
Kirurgisk Förening samt Svensk 
förening för kolorektal kirurgi.

Aktieinnehav* 100 000 3 454 811 0

Oberoende i förhållan-
de till Bolaget och dess 
ledning Ja Nej Ja

Oberoende i förhållan-
de till Bolagets större 
aktieägare Ja Nej Ja

STYRELSESTYRELSE 
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFT
Styrelsens övergripande uppgift är att för 
ägarnas räkning förvalta Bolagets ange-
lägenheter och att ansvara för Bolagets or-
ganisation. Styrelsens arbete leds av styrel-
seordföranden. Styrelsen ska årligen hålla 
konstituerande sammanträde efter årsstäm-
man.

Därutöver ska styrelsen sammanträda 
regelbundet men även vid särskilda behov. 
Vid det konstituerande styrelsemöte ska 
bland annat Bolagets firmatecknare beslutas 
samt styrelsens arbetsordning, instruktionen 
för verkställande direktören och instruktio-
nen för den ekonomiska rapporteringen gås 
igenom och fastställas. På Bolagets styrel-
semöten behandlas bland annat Bolagets 
finansiella situation, verksamhetens utveck-
ling samt andra aktuella frågeställningar. 
Styrelsen utövar tillsyn över verkställande 
direktören, bl.a. avseende verkställande av 
styrelsens beslut. Styrelsen arbetar fram år-
liga förslag till riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare vilka fastställs av 
årsstämman och följer upp efterlevnaden av 
dessa samt, i förekommande fall, förslag till 
incitamentsprogram.

Bolagets revisor närvarar och rapporte-
rar vid styrelsemöten vid behov. Styrelsen är 
beslutför när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. För närvarande består Isofols
styrelse av sju ledamöter.

| BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Namn Jonas Pedersén
Född 1969

Magnus Björsne
Född 1964

Paula Boultbee
Född 1958

Alain Herrera
Född 1950

Invald i styrelsen 2011 2018 2018 2018

Utbildning MBA, Handelshögskolan 
Stockholm, PhD neurofysiologi, 
Umeå universitet samt B.Sc 
psykologi, Uppsala universitet.

PhD, MBA RN MD, PhD, Professor Kirurgi, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Bakgrund Direktör och chef Amgen 
Competitive Intelligence-avdelning, 
 Research Intelligence Manager 
Therapy Area Pain Control, 
AstraZeneca R&D samt assistera-
de professor/biträdande chef 
avdelningen för belastningsskador, 
Arbetslivsinstitutet.
Rådgivit läkemedelsorganisationer 
internationellt och är en välkänd 
föreläsare på handelshögskolor, 
konferenser och forum.

Magnus har varit verksam inom 
affärsutveckling på AstraZeneca 
sedan 2006. Han har även varit 
ansvarig för affärsutvecklings-
gruppen på AstraZeneca i 
Göteborg och har deltagit i ett 
stort antal licensaffärer och andra 
typer av transaktioner med både 
stora läkemedelsbolag och små 
Biotech. 

Paulas kompetens spänner över 
global kommersialiseringsplane-
ring, pre-launch-förberedelser, 
stora lanseringsinitiativ för 
läkemedel och ”patient advocacy”. 
Hon har medverkat att introducera 
och stödja varumärken som 
Imbruvica (ibrutinib), Glivec / 
Gleevec (imatinib), Aranesp 
(darbopoetin), Camptosar 
(irinotecan) och Vectibix (panitumu-
mab). Dessutom har Paula både 
haft ledande positioner och varit 
rådgivare åt stora bolag såsom 
Pharmacia (Pfizer), Novartis, 
Amgen, Proteolix (Onyx), Dendreon, 
Incyte och Pharmacyclics. 

Dr. Alain Herrera, MD, är onkolog/
hematolog som har varit direkt 
involverad i ett flertal registre-
ringsprocesser däribland 
läkemedlet oxaliplatin som idag 
utgör tillsammans med fluoroura-
cil och leucovorin en av dagens 
grundläggande behandlingsregi-
mer, FOLFOX, vid behandling av 
kolorektalcancer. Innan arbetet 
som expert rådgivare inom 
onkologi, var Dr.Herrera Vice 
President för avdelningen Global 
Oncology Business Strategy and 
Development hos Sanofi där han 
även tidigare haft rollen som chef 
för Global Oncology Franchise. 

Nuvarande sysselsättning 
och övriga uppdrag

CEO/ägare Deallus Consulting, 
London-baserad management-
konsult fokuserad på life 
science-sektorn med kontor i New 
York, Princeton, Los Angeles och 
Tokyo. Rådgivning inom 
kommersialisering och konkur-
rensstrategi åt flertalet av de 
största läkemedelsföretagen.

Magnus har sedan 2014 drivit AZ 
BioVentureHub AB, ett åtagande 
att stärka den nationella 
utvecklingen av Life Science-före-
tag.

Paula är för närvarande Chief 
Commercial Officer på Oncopepti-
des AB.

Alain är även styrelseledamot i 
bland annat; IDDI, Nanobiotix, 
PDCline Pharma, Gustave 
Roussy-Transfert och Arcad 
Foundation.

Aktieinnehav* 100 000 0 0 0

Oberoende i förhållan-
de till Bolaget och dess 
ledning Ja Ja Ja Ja

Oberoende i förhållan-
de till Bolagets större 
aktieägare Ja Ja Ja Ja

STYRELSE

* Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i Bolaget per den 31 mars 2019.
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att styrelsens beslut verkställs och att dess 
arbete utvärderas. Vidare ska ordföranden 
se till att styrelsens medlemmar regelbundet 
uppdaterar sina kunskaper om Bolaget och 
att nya styrelsemedlemmar erhåller nödvän-
dig introduktionsutbildning.

Styrelsens ordförande förbereder styrel-
semötena tillsammans med verkställande di-
rektören. Ordföranden ska godkänna den av 
VD upprättade dagordningen, som sedan ska 
skickas till styrelseledamöterna tillsammans 
med ett fullödigt beslutsunderlag inför varje 
styrelsemöte. Vid varje ordinarie styrelse-
möte sker en genomgång av verksamheten, 
inkluderande utveckling och framsteg inom 
forskning och utveckling, kliniska studier, af-
färsutveckling, koncernens resultat och ställ-
ning, finansiell rapportering och prognoser.

STYRELSENS ARBETE OCH VÄSENTLIGA 
HÄNDELSER UNDER 2018
Under 2018 har styrelsen hållit tolv samman-
träden, varav två konstituerande möte och 
två möten per capsulam. Styrelsens arbete 
har under året i huvudsak kretsat kring att 
säkerställa planering och igångsättande av 
den registreringsgrundande studien för läke-
medelskandidaten arfolitixorin. 

Vidare har styrelsen aktivt deltagit i stra-
tegiska frågor kring Bolagets läkemedel-
skandidat arfolitixorin beträffande klinisk ut-
vecklingsplan och regulatoriska frågor med 
berörda myndigheter i USA och Europa. Sty-
relsen har även varit involverad i budget och 
årsbokslut samt beslut gällande dessa. Vid 
de styrelsesammanträden som hölls under 
räkenskapsåret 2018 har ledamöterna haft 
den närvaro som framgår av tabellen nedan. 
Inom parentes anges det antal sammanträ-
den respektive ledamot som mest kunnat 
närvara vid. Rapportperioden avser 1 januari 
– 31 december 2018.

SAMMANSÄTTNING OCH OBEROENDE
Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter 
väljs årligen på årsstämman för tiden intill 
dess nästa årsstämma hållits. Enligt Isofols 
bolagsordning daterad 3 maj 2018 ska styrel-
sen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) 
ledamöter med högst tre (3) suppleanter. I 
enlighet med Koden ska majoriteten av de 
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna 
vara oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagsledningen. Vid avgörandet av om 
en ledamot är oberoende eller inte ska en 
samlad bedömning göras av samtliga om-
ständigheter som kan ge anledning att ifrå-
gasätta ledamotens oberoende i förhållan-
de till Bolaget eller bolagsledningen. Enligt 
Koden ska vidare minst två av de ledamöter 
som är oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagsledningen också vara oberoende 
i förhållande till större aktieägare.

Med större aktieägare avses aktieägare 
som direkt eller indirekt kontrollerar tio pro-
cent eller mer av samtliga aktier och röster i 
Bolaget. För att avgöra en ledamots obero-
ende ska omfattningen av styrelseledamo-
tens direkta eller indirekta relationer med den 
större ägaren vägas in i bedömningen. En 
styrelseledamot som är anställd eller styrel-
seledamot i ett företag som är en större äga-
re anses inte vara oberoende.

6 av 7 ledamöter bedöms vara oberoende 
i förhållande till Bolaget och dess större ak-
tieägare. Dessa ledamöter bedöms dessutom 
vara oberoende i förhållande till Bolagets led-
ning. Isofol har valt att göra avsteg från Ko-
dens krav på oberoende vilka skäl redovisas 
för under avsnittet ”Avvikelser från Koden”.

Vid verksamhetsårets utgång bestod Isofols 
styrelse av sju (7) ledamöter; styrelseordförande 
Ulf Jungnelius samt de ordinarie ledamöterna 
Bengt Gustavsson, Jonas Pedersén, Alain Herrera, 
Anders Vedin, Paula Boultbee och Magnus Björsne.

STYRELSENS ANSVAR OCH ARBETE
Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutande organ. Styrelsen har som 
övergripande uppgift att förvalta Bolagets 
angelägenheter för aktieägarnas räkning på 
bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande 
bedöma Bolagets verksamhet och utveck-
ling, dess ekonomiska situation samt utvär-
dera den operativa ledningen. I styrelsen 
avgörs bland annat frågor avseende koncer-
nens strategiska inriktning och organisation, 
affärsplaner, finansiella planer och budget.

Vidare beslutar styrelsen om väsentliga 
avtal, större investeringar och antaganden 
samt finans-, informations-, och riskhante-
ringspolicy. Styrelsen ska även se till att Bo-
laget upprättar insiderinstruktion samt andra 
interna policys samt etiska riktlinjer. Styrelsen 
utser även Bolagets verkställande direktör 
(VD) och fastställer lön och annan ersättning 
till denne utifrån de riktlinjer som stämman 
angivit.

Styrelsen arbetar efter en arbetsord-
ning som fastställs årligen och som reglerar 
frekvens och dagordning för styrelsemöten, 
distribution av material till sammanträden 
samt arrenden att föreläggas styrelsen som 
information eller för beslut. Arbetsordningen 
reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas 
mellan styrelsen och dess utskott i förekom-
mande fall. Styrelsen har även antagit en 
VD-instruktion som reglerar arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen, styrelsens ordföran-
de och VD samt definierar VDs befogenheter.

Styrelsens ordförande ska hålla sig välin-
formerad om och följa Bolagets verksamhet. 
Ordföranden är ansvarig för att styrelsens 
arbete bedrivs effektivt och att styrelsen full-
gör sina skyldigheter i enlighet med tillämpli-
ga lagar och regler, koden, bolagsordningen, 
bolagsstämmans beslut och styrelsens ar-
betsordning. Ordföranden ansvarar också för 

I samband med extra bolagsstämma den 10 
oktober 2018 utökades styrelsen från fem till 
sju ledamöter och denna förändring medför-
de bland annat att styrelsen uppfyller kodens 
krav för oberoende i förhållandet till Bolaget 
och bolagsledningen, vilket utgjorde an avvi-
kelse från koden under 2017.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET
Enligt Koden ska styrelsen årligen genom en 
systematisk och strukturerad process utvär-
dera styrelsearbetet med syfte att utveckla 
styrelsens arbetsformer och effektivitet. Sty-
relsens arbete under 2018 har utvärderats 
under första kvartalet 2019.

Utvärderingen har skett genom att samt-
liga styrelseledamöter besvarat en enkät 
med frågor om styrelsens verksamhet. Resul-
tatet från utvärderingen har sammanställts i 
en rapport och redovisats för styrelsen och 
valberedningens ledamöter.

STYRELSENS UTSKOTT 
Bolagets styrelse har inrättat följande ut-
skott; ersättningsutskott och kliniskt- och re-
gulatoriskt utskott. Styrelsen har antagit en 
arbetsordning för utskotten.

Styrelsen har valt att inte inrätta ett revi-
sionsutskott utan revisionsutskottet utgörs av 
styrelsen i sin helhet. Revisorn har under verk-
samhetsåret avrapporterat vid tre tillfällen till 
revisionsutskottet.

ERSÄTTNINGSUTSKOTTET
Ersättningsutskottet består av Jonas Pe-
dersén ordförande för utskottet, och styrel-
seledamöterna Bengt Gustavsson och Ulf 
Jungnelius. Ersättningsutskottet har följande 
huvudsakliga ansvarsområden:
•  Lämna förslag till styrelsen angående
  beslut om ersättning, principer för dessa
  och övriga anställningsvillkor.
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Styrelseledamot Invald
Närvaro på 

 styrelsemöten
Närvaro på ersättnings-  

utskottsmöten
Närvaro på kliniskt- och 

regulatoriskt  utskott

Oberoende i förhållandetill  
Bolaget och företagsled-

ningen
Oberoende i förhållande till  
Bolagets större aktieägare

Ulf Jungelius 2010 11 (12) 1 (2) 1 (1) Ja Ja

Bengt Gustafsson 2008 12 (12) 2 (2) 1 (1) Nej Nej

Anders Vedin 2013 5 (5) Ja Ja

Jonas Pedersen 2011 11 (12) 2 (2) Ja Ja

Magnus Björsne 2018 5 (5) Ja Ja

Paula Boultbee 2018 5 (5) Ja Ja

Alain Herrera 2018 8 (8) 1 (1) Ja Ja

Lars Lind1 2008 4 (4) Ja Ja

Jan-Eric Östlund2 2012 7 (7) 1 (2) Ja Ja

1 Utträde i samband med årsstämman 2018.  2 Utträde oktober 2018.

För 2018 har styrelsen, till dags datum, sammanlagt planerat in fyra möten, inklusive det konstituerande styrelsemötet.
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•  Analysera och bedöma rörliga ersättningar,
  både pågående och som avslutats under
  året, för bolagsledningen.
•  Utvärdera och övervaka att de riktlinjer för
  ersättning som antagits av årsstämman
  efterlevs.
Utskottet har under 2018 sammanträtt två 
gånger. Vid dessa sammanträden har utskot-
tet diskuterat existerande kompensationssys-
tem i Bolaget, förslag till riktlinjer för VD och 
ledande befattningshavare.

KLINISKT OCH REGULATORISKT UTSKOTT
Kliniskt- och regulatoriskt utskott består av 
Ulf Jungnelius ordförande för utskottet och 
styrelseledamöterna Alain Herrera och Bengt 
Gustavsson. Kliniska- och regulatoriska ut-
skottet har följande huvudsakliga ansvars-
områden:

•  Att stödja bolagets ledning i övervakning av 
pågående kliniska studier.

•  Att komma med förslag till nya kliniska stu-
dier och forskning som stöder bolagets ut-
veckling av arfolitixorin.

•  Att vara delaktig i utvärdering av doku-
mentation i interaktioner med regulatoriska 
myndigheter.

•  Att stödja bolagets ledning i utvärdering av 
patientdata.

Utskottet har under 2018 sammanträtt 1 
gång. Vid detta sammanträde har utskottet 
diskuterat pågående kliniska studier och för-
slag till nya och kompletterande studier och 
forskning som stöder bolagets utveckling av 
arfolitixorin.

BOLAGSLEDNINGEN 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Styrelsen utser verkställande direktören  
(VD) att leda Bolaget. VD är i sin roll under-
ordnad styrelsen och har som huvuduppgift 
att  sköta Bolagets löpande förvaltning och 
den dagliga verksamheten i Bolaget. Sty-
relsens arbets ordning och VD-instruktionen 
fast s täller vilka frågor som Bolagets styrelse  
ska fatta beslut om och vilka beslut som 
 faller inom VDs ansvarsområde. VDn an-
svarar även för att ta fram rapporter och 
nödvändiga besluts underlag inför styrelse-
sammanträden och är föredragande av 
materialet vid styrelsesammanträdena.  
VD ska vidta de åtgärder som är nödvändi-
ga för att Bolagets bokföring ska fullgöras  
i överensstämmelse med lag och för att 

medelsförvaltningen ska skötas på ett be-
tryggande sätt. Det är därför VDs ansvar  
att säkerställa att Bolaget har god intern 
kontroll och rutiner för att säkerställa att  
de fastställda principerna för finansiell 
 rapportering och intern kontroll tillämpas. 

VD är skyldig att vara närvarande vid alla 
bolagsstämmor i Bolaget, vare sig det är en 
årsstämma eller extra bolagsstämma. I en 
allvarlig krissituation är det även VDs uppgift 
att informera styrelsen omedelbart samt, om 
nödvändigt, upprätta och instruera en kris-
kommitté och en beredskapsplan för verk-
samheten. VD ska så snart hen miss tänker 
att en händelse eller ett förfarande kan vara 
väsentligt negativt för verksamheten eller 
Bolagets ställning, till exempel likviditetskris, 
anmäla detta till styrelsens ordförande. 
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Namn Anders Rabbe, 
Chief Executive Officer (CEO)
Född 1970

Karin Ganlöv,   
Chief Medical Officer (CMO) 
Född 1964

Antälld i Bolaget 2010 2015

Utbildning BA Economics, Webster University, Genève Legitimerad läkare, specialist i  thoraxkirurgi, Lunds universitet

Bakgrund Erfarenheter från ledande befattningar som VD, CFO och 
styrelsemedlem i både börslistade och privatägda företag. Bred 
finansiell- och entreprenöriell bakgrund och har framgångsrikt 
strukturerat och utvecklat nya bolag inom ett flertal branscher.  

Medical Director Mölnlycke Health care 2010-2015, ALK Abellò 
2007-2009 samt Bayer HealthCare 2003-2007. Dessförinnan 
specialistläkare Örebro universitets sjukhus.

Innehav* 115 932 aktier, 176 300 teckningsoptioner 13 664 aktier, 176 300 teckningsoptioner

Namn Roger Tell,   
Chief Scientific Officer, CSO
Senior Vice President of Clinical Development, SVP 
Född 1965

Sven Erickson, 
Chief Commercial Officer (CCO)
Född 1970

Gustaf Albèrt,  
Chief Financial Officer (CFO)
Född 1968

Antälld i Bolaget 2019 2017 2017

Utbildning MD, specialistläkare i onkologi, Karolinska Universitets-
sjukhuset
PhD Experimentell onkologi, Karolinska Institutet

PhD Experimentell onkologi,  Karolinska sjukhuset Civilekonom/Master of Science in International Accounting and 
Auditing, Handelshögskolan Göteborgs Universitet.

Bakgrund Vice president för klinisk utveckling på Aprea Therapeutics AB 
och internationell klinisk projektchef vid Servier i Suresnes, 
Frankrike. Lång erfarenhet som onkolog samt rådgivare till 
biofarma företagen Eli Lilly, Astra Zeneca och Merck Serono.

Medicinsk chef PTC Therapeutics Norden, Product Search and 
Evaluation Manager Medivir samt olika roller på Novartis, bl a 
Scandinavian Medical Head Critical Care.

Bred finansiell och operativ erfarenhet. Närmast VD för Elanders 
Sverige AB, dessförinnan CFO för samma bolag. Tidigare 17 år 
revisor, varav 11 år auktoriserad, på Deloitte samt Arthur 
Andersen.

Innehav* 0 aktier, 176 300 teckningsoptioner 7 000 aktier, 176 300 teckningsoptioner 8 000 aktier, 176 300 teckningsoptioner

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 1 april 2019.
** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2018 serie 2018/2022 och serie 2018/2023.
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LEDNING
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LEDNINGLEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Företagsledningen består utöver VD av fyra 
personer:
• Chief Medical Officer (CMO)
• Chief Scientific Officer (CSO) & Senior Vice  
   President of Clinical Development (SVP)
• Chief Commercial Officer (CCO)
• Chief Financial Officer (CFO)

Ledningsgruppen har gemensamma möten 
varje månad för att diskutera koncernens 
resultat och finansiella ställning, status i 
forsknings- och utvecklingsprojekten, stra-
tegifrågor samt uppföljning av budget och 
prognoser.
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ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER
Årsstämman 2018 beslutade att för tiden 
fram till nästa årsstämma ska arvoden till 
styrelsen för arbetet under 2018 utgå enligt 
följande. Arvode om 400 000 kronor utgår 
till styrelsens ordförande och 200 000 kronor 
vardera till övriga ledamöter.

Ersättning utöver ovan nämnda arvoden 
är konsultarvode och utlägg till styrelseord-
förande Ulf Jungnelius bolag Healthcom med 
384 617 SEK och ersättning för utlägg om 
84 251 SEK kronor, styrelseledamot Bengt 
Gustavssons bolag Biofol med 480 000 SEK 
och ersättning för utlägg om 74 074 SEK och 
styrelseledamot Alain Herreras bolag AD 
Bio 74 242 SEK och ersättning för utlägg om 
24 930 SEK kronor. Inga pensionspremier eller 
liknande förmåner har erlagts till styrelsens 
ledamöter. Ingen av styrelseledamöterna 
har rätt till förmåner efter det att uppdra-
get avslutats. För ytterligare beskrivning av 
anställningsvillkor för styrelsen och ledande 
befattningshavare hänvisas till förvaltnings-
berättelsen respektive not 4 och 20 i årsredo-
visningen för 2018.

ERSÄTTNING TILL VD OCH ÖVRIGA 
 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.
Ersättning till ledande befattningshavare 
utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pen-
sionsförmåner, aktierelaterade incitaments-
program samt övriga förmåner samt villkor 
vid uppsägning. Till VD och övriga ledande 
befattningshavare utgick lön och annan er-
sättning för räkenskapsåret 2018 i enlighet 
med vad som anges i tabellen nedan. Samtli-
ga belopp anges i SEK.

INCITAMENTSPROGRAM 2012/2018
Bolaget beslutade vid extra bolagsstäm-
ma den 18 december 2012 att inrätta ett 
incitamentsprogram baserat på teck-
ningsoptioner respektive personaloptio-
ner, riktat till styrelsen och anställda. Totalt 
emitterades 940 000 teckningsoptioner 
(efter genomförd split) vilka berättigar  
till teckning av högst 940 000 aktier. Per  
31 december 2017 har det tecknats 625 000 
teckningsoptioner och 155 000 personal-
optioner. Några ytterligare teckningsoptioner 
kommer inte att tecknas under programmet. 

Fullt utnyttjande av optionerna kommer att 
leda till en total utspädningseffekt om max-
imalt ca 2,47 procent av aktiekapitalet och 
antal röster, baserat på antalet aktier per 
31 december 2017. Enligt villkoren för incita-
mentsprogrammet ska förändring av antal 
aktier i anledning av fondemission, företrä-
desemission av aktier, tecknings optioner och 
konvertibla skuldebrev samt minskning av 
aktiekapital med återbetalning till aktieä-
garna föranleda omräkning av antal teck-
ningsoptioner och lösenpris.

Teckningskursen för aktier som teck-
nas med stöd av optionerna ska vara 17 SEK  
per aktie. Premien för en teckningsoption 
uppgick till 2,84 SEK och premien för en per-
sonaloption var vederlagsfri. Teckning av 
aktier kan ske från och med den 24 januari 
2013 till och med den 24 januari 2018. Vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 
Bolagets aktiekapital att öka med 22 650 SEK.

Incitamentsprogrammet med tecknings- 
och personaloptioner i Isofol Medical AB 
(publ), initierat 2012 med en löptid till janu-
ari 2018, avslutades i januari 2018. Bolagets 

VD, styrelseledamöter och anställda teckna-
de totalt 450 302 aktier för 17 SEK per aktie 
motsvarande totalt 7 655 136 SEK. Teckningen 
ledde till en utspädning på 1.4 %. Isofols Sty-
relse har utvärderat incitamentsprogrammet 
och bedömt att det var mycket positivt att 
bolagets ledning och styrelse har investerat 
ytterligare i Isofol.  

Vid extra bolagsstämma den 17 december 
2018 beslutade aktieägarna att införa ett inci-
tamentsprogram riktat till samtliga anställda i 
bolaget samt framtida nyckelpersoner. Teck-
ningsoptionsprogram 2018 – serie 2018/2022 
och serie 2018/2023 - omfattar maximalt 1 461 
698 stycken teckningsoptioner och program-
met är utformat så att teckningsoptionerna 
skall överlåtas till marknadsvärde enligt en 
Black & Scholes beräkning utförd av Grant 
Thornton Sweden AB. Samtliga medarbetare 
deltog och tecknade totalt 1 260 136 stycken 
teckningsoptioner, vilket inbringade 1 482 674 
SEK i optionspremier, där ledande befatt-
ningshavare (5 st) erlade 207 000 kr per per-
son för teckningsoptionerna.
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INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 
AVSEENDE DEN 

FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Rapportperiod avser 
1 januari – 31 december 2018 Grundlön Förmån

Fakturerade  
arvoden Bonus

Pensions- 
kostnader Summa

VD, Anders Rabbe 1 833 000 99 876 - 456 000 329 000 2 717 876

Övriga ledande befattningshavare (3) 2 795 000 511 298 2 220 000 603 000 606 692 6 735 990

Summa 4 628 000 611 174 2 220 000 1 059 000 935 692 9 453 866

INLEDNING 
Följande beskrivning är baserad på riktlinjer 
utfärdade 2008 av Svenskt Näringsliv och FAR. 

Bolagets processer för intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen 

har utformats för att säkerställa kvalitet och 
korrekthet i rapporteringen. Processerna är 
utformade för att säkerställa att rapporte-
ringen är upprättad i enlighet med tillämpliga 
lagar och förordningar. 
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Viktiga förutsättningar för att uppnå  
detta är; 
•  att det finns en tillfredsställande kontroll-

miljö, 
•  att tillförlitliga riskbedömningar genomförs, 
•  att det finns etablerade kontrollstrukturer 

och kontrollaktiviteter samt 
•  att information, kommunikation och 

uppföljning fungerar tillfredsställande. 

INTERNREVISION 
Styrelsen har utvärderat behovet av en intern-- 
revisionsfunktion och kommit fram till att en 
sådan inte är motiverad i Isofol med hänsyn till 
verksamhetens omfattning samt att styrelsens 
uppföljning av den interna kontrollen bedöms 
vara tillräcklig för att säkerställa att den inter-
na kontrollen är effektiv. Styrelsen omprövar 
behovet när förändringar sker som kan föran-
leda omprövning och minst en gång per år. 

KONTROLLMILJÖ 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
den interna kontrollen av vetenskapliga data, 
farmaceutiskt material samt den finansiel-
la rapporteringen. I syfte att skapa och vid-
makt hålla en fungerande kontrollmiljö har 
styrelsen antagit ett antal policies och styr-
dokument som reglerar den finansiella rap-
porteringen. Dessa utgörs huvudsakligen 
av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion 
samt instruktion för finansiell rapportering. 
Styrelsen har också antagit en särskild atte-
stordning samt en finanspolicy. Bolaget har 
även en ekonomihandbok som innehåller 
principer, riktlinjer och processbeskrivningar 
för redovisning och finansiell rapportering. 
Styrelsen övervakar kontinuerligt Bolagets 
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finansiella ställning, effektiviteten i Bolagets 
interna kontroll och riskhantering. Styrelsen 
har också rutiner för att hålla sig informe-
rad om revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att granska och 
övervaka revisorns opartiskhet och själv-
ständighet. Ansvaret för det löpande arbetet 
med den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen har delegerats  
till Bolagets VD. VD rapporterar löpande till 
styrelsen i enlighet med den fastlagda VD-in-
struktionen och instruktionen för finansiell 
rapportering. Styrelsen får även rapporter 
från Bolagets revisor.

RISKBEDÖMNING 
I riskbedömningen ingår att identifiera ris-
ker som kan uppstå om de grundläggande 
kraven på den finansiella rapporteringen  
i Bolaget inte uppfylls. Isofols ledningsgrupp 
har i ett särskilt riskutvärderingsdokument 
identifierat och utvärderat de risker som 
aktualiseras i Bolagets verksamhet samt ut-
värderat hur riskerna kan hanteras. Styrelsen 
ansvarar sedan, baserat på dokumentation 
från ledningen, för att löpande utvärdera 
Bolagets risksituation varefter styrelsen även 
gör en årlig genomgång av risksituationen.

KONTROLLSTRUKTURER OCH 
 KONTROLLAKTIVITETER 
I styrelsens arbetsordning och instruktioner 
för VD respektive styrelsens utskott säker-
ställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning. 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
den interna kontrollen. VD ansvarar för det 
system av rutiner, förfaranden och kontrol-
ler som utarbetats för den löpande verk-

samheten. Här ingår bland annat riktlinjer 
och rollbeskrivningar för olika befattnings-
havare samt regelbunden rapportering till 
styrelsen. Polices, förfaranden, rutiner, in-
struktioner och mallar för den finansiella 
rapporteringen och det löpande arbetet med 
ekonomiadministration och finansiella frågor 
finns dokumenterade i Isofols Ekonomihand-
bok. Utöver ekonomihandboken är de mest 
väsentliga, övergripande styrdokumenten  
i Bolaget finanspolicy, informationspolicy, in-
siderpolicy samt riskhanteringspolicy. 

Kontrollaktiviteter har som främsta syfte 
att förebygga och på ett tidigt stadium upp-
täcka fel i den finansiella rapporteringen så 
att dessa kan hanteras och rättas till. Kontrol-
laktiviteter finns på både övergripande och 
mer detaljerade nivåer och är av både manu-
ell och automatiserad karaktär. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Bolaget har informations- och kommunika-
tionsvägar som syftar till att främja riktig-
heten av den finansiella rapporteringen och 
möjliggöra rapportering och återkoppling från 
verksamheten till styrelse och ledning, exem-
pelvis genom att styrande dokument i form av 
interna policys, riktlinjer och instruktioner av-
seende den ekonomiska rapporteringen gjorts 
tillgängliga och är kända för berörda medar-
betare. Styrelsen har också antagit en informa-
tionspolicy som reglerar Isofols informations-
givning. Genom att ha en enhetlig strategi för 
den externa kommunikationen minskas risken 
för felinformation, rykten och missförstånd. 
Policyn är tillämplig för alla anställda och sty-
relseledamöter i Isofol Medical och gäller både 
för muntlig och skriftlig information.

Styrelsen avger årsredovisningar, bok-
slutsrapporter och delårsrapporter. Samtliga 
finansiella rapporter publiceras på hemsi-
dan (www.isofolmedical.com) sedan de först 
offentliggjorts enligt Nasdaq First North 
Premiers anvisningar. Årsredovisningen till-
gängliggörs via hemsidan, och tillhandahålls 
till aktieägare i pappersformat för de som så 
önskar. 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH 
 RAPPORTERING
Efterlevande och effektiviteten i de interna 
kontrollerna följs upp löpande. VD ser till att 
styrelsen löpande erhåller rapportering om 
utveckling av Bolagets verksamhet, där-
ibland utvecklingen av Bolagets resultat 
och ställning samt information om viktiga 
händelser, såsom exempelvis viktiga avtal 
och resultat en av den kliniska utveckling-
en. VD avrapporterar också dessa frågor 
på varje styrelsemöte. Bolagets efterlevnad  
av tillämpliga policies och styrdokument är 
föremål för årlig utvärdering. Resultaten av 
dessa utvärderingar sammanställs av Bola-
gets VD och avrapporteras till styrelsen.

EXTERN REVISION
Bolagets revisor utses av årsstämman för 
perioden intill slutet av nästa årsstämma. Re-
visorn granskar årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och VDs förvaltning. 
Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna 
en revisionsberättelse till bolagsstämman. 
Bolagets revisor rapporterar varje år till sty-
relsen sina iakttagelser från granskningen 
och sina bedömningar av Bolagets interna 
kontroll.
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FÖR BEHANDLING 
AV KOLOREKTALCANCER 

ARFOLITIXORIN

©
 Is

of
ol

 M
ed

ic
al

 A
B 

(p
ub

l) 
År

sr
ed

ov
is

ni
ng

 2
01

8,
 A

pr
il 

20
18

. I
SO

-4
3




