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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 
Premier Growth Market. Styrelsen för Isofol 
Medical AB ( publ), org.nr 556759-8064 ( ”Bo-
laget”) lämnar här 2020 års bolagsstyrnings-
rapport och den har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen (”ÅRL”) och Svensk kod 
för bolagsstyrning (”Koden”; se Kollegiet för 
svensk bolagsstyrnings hemsida www.bo-
lagsstyrning.se). Rapporten är granskad av 
bolagets revisorer och revisorernas yttrande 
ingår i revisionsberättelsen på sidan 71-73.

Bolaget följer Nasdaq First Norths Pre-
mier Growths regelverk för emittenter och 
tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för 
bolagsstyrning. Koden finns att ta del av på 
kollegiet för Svensk Bolagstyrnings hemsida, 
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 förklaraprinci-
pen”). Isofol har under 2020 tillämpat Svensk 
kod för bolagsstyrning utan avvikelser.

BOLAGSSTYRNINGSMODELL INOM ISOFOL
Syftet med bolagsstyrningen inom Isofol är 
att skapa en tydlig fördelning av roller och 
ansvar mellan ägare, styrelse och bolagsled-
ning. Styrning, ledning och kontroll av Isofol 
fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen 
och dess valda utskott samt vd:n. Bilden till 
höger illustrerar Isofols bolagsstyrningsmo-
dell och vem som utser de centrala organ. De 
olika organen utövar sitt inflytande och kon-
troll i förhållande till varandra. Aktieägarna 
utser bolagets valberedning, styrelse och re-
visorer vid den ordinarie bolagsstämman 
(årsstämman).

Aktieägarna

Bolagsstämma

Verkställande 
Direktör

Ledningsgrupp

Externa revisorer

Ersättningsutskott

Valberedning

Styrelse

Revisionsutskott
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Väsentliga externa regelverk och policyer:
• Aktiebolagslag
• Regelverk för extern redovisning
•  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
• Andra tillämpliga lagar och regler

Väsentliga interna regelverk och policyer:
• Bolagsordningen
•  Styrelsens arbetsordning inklusive 

instruktion för styrelsens utskott
•  Vd-instruktion inklusive instruktion om 

finansiell rapportering
•  Riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare
• Finanspolicy 
• IT-policy
• Personalhandbok
• Attestinstruktion
• Riskhanteringspolicy
• Ekonomihandbok
• Informations- och insiderpolicy 

Aktieägare 
Aktieägarnas inflytande utövas främst genom 
att rösta på årsstämman och utse ledamöter 
till bolagets valberedning. Alla aktieägare har 
också rätt att, till valberedningen, föreslå nya 
styrelseledamöter. Detta skall dock ske i god 
tid innan stämman så att valberedningen får 
möjlighet att göra relevanta utvärderingar av 
de föreslagna 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. Per 
den 31 december 2020 finns det ingen aktieä-
gare som äger mer än 10 procent av bolagets 
aktier.

Inga överträdelser av Nasdaq First North 
Premier Growths regelverk eller av god sed 
på aktiemarknaden enligt beslut av börsens 
disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden 
har konstaterats under räkenskapsåret.

Information beträffande Isofols aktier
Den 31 december 2020 uppgick totalt antal 
aktier till 83 365 966 aktier med ett kvotvärde 
på 0,0306 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 vinst-
medel.

Ytterligare information om Isofols aktieä-
garstruktur, aktien, etc presenteras på sidan 
26-28.

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 sex vardagar före bolagsstäm-
man samt göra en anmälan till Bolaget enligt 
kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker ge-
nom annonsering samt via Bolagets hemsida 
www.isofolmedical.com. Årsstämma ska hål-
las inom sex månader från räkenskapsårets 
utgång. Vid bolagsstämma berättigar en ak-
tie en röst. Vid bolagsstämman får varje röst-
berättigad rösta för det fulla antalet innehav-
da och företrädda aktier utan begränsning 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 kan vända sig till val-
beredningen på e-post: valberedningen@
isofolmedical.com eller på adress: Isofol Med-
ical AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens 
Backe 20, 413 46 Göteborg.

Årsstämma 2020
Isofols årsstämma 2020 hölls den 24 juni i 
Göteborg. På stämman fattades bland annat 
följande beslut: 
•  fastställande av årsredovisningen för 2019.
•  bevilja styrelsens ledamöter och verkstäl-

lande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2019.

•  enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa 
att ingen utdelning lämnas för 2019.

•  Att enligt förslaget i kallelsen bevilja att 
arvode till styrelsen skall utgå med 550 000 
till styrelsens ordförande och med 225 000 
kronor till var och en av de övriga styrelse-
ledamöterna. Att arvode ska utgå till revi-
sionsutskottets ordförande med 75 000 kro-
nor och ledamot med 40 000 kronor samt 
till ersättningsutskottets ordförande med 50 
000 kronor och ledamot med 25 000 kro-
nor. (Styrelseledamöter med hemvist inom 
Europa, men utanför Norden, ska erhålla en 
ersättning med 7 500 kronor per fysiskt sty-
relsemöte och styrelseledamöter med hem-
vist i Nordamerika ska erhålla en ersättning 
med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte).

•  enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamö-
ter för tiden intill nästa årsstämma bestå av:

  o Pär-Ola Mannefred, ordförande (omval)  
  o Alain Herrera (omval)  
  o Paula Boultbee (omval) 
  o Magnus Björsne (omval) 
  o Robert Marchesani (omval) 
  o Anna Belfrage (omval) 
   o Aram Mangasarian (nyval)
•  godkänna det i kallelsen lämnade förslaget 

till omval av det registrerade revisionsbola-
get KPMG AB till revisor med auktoriserade 
revisorn Jan Malm som huvudansvarig re-
visor.

•  instruktioner till valberedningen antogs i 
enlighet med valberedningens förslag.

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

• beslutades om att ändra bolagsordningen i   
   enlighet styrelsens förslag.
• beslutades om att inrätta ett långsiktigt  
      incitamentsprogram för verkställande direk-    
   tören och om riktad emission av tecknings- 
   optioner i enlighet med styrelsens förslag.
•  beslutades om att bemyndiga styrelsen att 

fatta beslut om nyemission av aktier, teck-
ningsoptioner och eller konvertibler, upp till 
motsvarande 20 % av antalet utestående 
aktier, i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll från årsstämman 2020, instruktion 
till valberedningens arbete samt övrig infor-
mation finns tillgängligt på bolagets hemsida 
www.isofolmedical.com.

Årsstämman 2021
Isofol Medical AB (publ) årsstämma kommer 
att hållas den 23 juni 2021. Isofol värnar om 
sina aktieägares och anställdas hälsa och 
välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att 
ta ett samhällsansvar och bidra till att be-
gränsa risken för smittspridning av covid-19. 
Som en försiktighetsåtgärd avser Isofol att 
hålla årsstämman kort och effektiv. Frågor-
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offentliggöras senast sex månader före års-
stämman på Bolagets hemsida.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter 
varav en ledamot ska utgöras av styrelsens 
ordförande. Övriga tre ledamöter ska utses 
av de per utgången av september månad till 
röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, 
på grundval av en av Euroclear Sweden AB 
tillhandahållen aktiebok och annan tillförlitlig 
information. Ytterligare en valberedningsle-
damot får utses av minoritetsägare repre-
senterande minst 10% av rösterna baserat 
på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen 
aktiebok eller annan tillförlitlig information. 
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 
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 
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na på stämman kommer att koncentreras till 
beslutspunkterna på dagordningen. Aktieä-
gare bör noga överväga att använda sig av 
möjligheten att förhandsrösta samt möjlighe-
ten att delta genom ombud. Aktieägare som 
önskar få ärende behandlat på stämman kan 
skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan 
begäran om behandling av ärende skickas 
till adressen Isofol Medical AB (publ), Att: Sty-
relseordförande, Arvid Wallgrens Backe 20, 
413 46 Göteborg eller via e-post till arsstam-
ma@isofolmedical.com och måste inkomma
till styrelsen senast fem veckor före stämman, 
eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så 
krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Information om de vid stämman fattade 
besluten offentliggörs samma dag som års-
stämman så snart utfallet av röstningen är 
slutligt sammanställt. Ett anförande av verk-
ställande direktören har lagts ut på bolagets 
hemsida innan årsstämman. Protokollet från 
årsstämman kommer att finnas tillgängligt 
på www.isofolmedical.com.

Valberedning 
Valberedningens arbete regleras av den på 
årsstämman beslutade instruktionen. Valbe-
redningen vars uppdrag är att bereda och 
upprätta förslag till val av styrelseledamöter, 
styrelsens ordförande, ordförande vid stäm-
ma samt revisorer. Valberedningen ska ock-
så föreslå arvode till styrelseledamöter och 
revisorer. Valberedningens ledamöter ska 

inriktning på företagsstyrning och erfarenhet 
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 24 juni 2020 fastställ-
des instruktioner för valberedningen.

Valberedningen inför 2021 års årsstämma 
har valts i enlighet med dessa principer och 
består av Lars Lind (ordf), Malin Björkmo, Bo 
Lundgren och Mats Ola Palm. Uppdaterade 
principer för valberedningens sammansätt-
ning samt instruktioner till valberedningen 
kommer att beslutas av årsstämman den 23 
juni 2021.

Revisorer
Extern revisor väljs av årsstämman för en pe-
riod om ett år i taget. Revisorerna granskar 
årsredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens och VDs förvaltning i enlighet med en 
revisionsplan som fastställs tillsammans med 
styrelsen eller revisionsutskottet. I anslutning 
till revisionen skall revisorerna rapportera 
sina iakttagelser till koncernledningen samt 

styrelsen eller revisionsutskottet. Minst en 
gång per år skall revisorerna rapportera sina 
iakttagelser direkt till styrelsen utan bolags-
ledningens närvaro. Revisorerna deltar dess-
utom på årsstämman där de går igenom sin 
revision samt sina rekommendationer i revi-
sionsberättelsen.

Vid årsstämman den 24 juni 2020 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.

Revisorn har reviderat årsredovisningen 
och koncernredovisningen för räkenskaps-
året 2020-01-01 till 2020-12-31 samt därtill 
översiktligt granskat kvartalsrapporten för 
det tredje kvartalet. Revisorn har dessutom 
uttalat sig om att denna bolagsstyrnings-
rapport har upprättats samt om att vissa 
upplysningar här i är förenliga med års- och 
koncernredovisningen. Revisorns granskning 
rapporteras främst genom revisionsberättel-
sen men även genom särskilda yttranden om 
bolagsstyrningsrapporten, den granskade 
kvartalsrapporten samt efterlevnad av rikt-
linjer för ersättning till ledande befattnings-
havare. Dessa framläggs för årsstämman. 
Därtill avger revisorerna redogörelser för 
utförda granskningar inför revisionsutskottet 
samt till styrelsen i dess helhet.
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* Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i Bolaget per den 31 december 2020

Namn Pär-Ola Mannefred
Styrelseordförande
Född 1961

Magnus Björsne
Styrelseledamot
Född 1964

Paula Boultbee
Styrelseledamot
Född 1958

Invald i styrelsen 2019 2018 2018

Utbildning MBA PhD, MBA RN

Bakgrund Entreprenör och verksam i egen 
investeringsverksamhet. Tidigare 
VD och delägare i AB Högkullen 
(publ) och Residenset AB

Styrelseordförande i Termino C 
2915 AB. Styrelseledamot i Beactica 
Therapeutics AB och Termino C 
2915 AB. Innehaft olika ledande 
positioner, bland annat ansvarig för 
affärsutveckling vid AstraZeneca AB.

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.  Paula 
kommer närmast från Oncopepti-
des AB där hon var Chief Commer-
cial Officer.

Nuvarande sysselsättning 
och övriga uppdrag

Styrelseuppdrag i Residenset Part-
ners AB (och dotterföretag), Aktie-
bolaget Äpplet (eget ägarbolag), 
Johanneberg Science Park AB, BRF 
Geijersgatan.

Styrelseledamot i SwedenBIO 
Service AB. Styrelsesuppleant i 
Anivator AB. Verkställande direktör 
för Astra Zeneca BioVentureHub AB.

Styrelseledamot i The Max 
Foundation 

Aktieinnehav* 111 114 0 0

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

Oberoende i förhållan-
de till Bolagets större 
aktieägare Ja Ja 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 
genom 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, b.la. 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.
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Namn Robert Marchesani
Styrelseledamot
Född 1962

Alain Herrera
Styrelseledamot
Född 1950

Anna Belfrage
Styrelseledamot
Född 1962

Aram Mangasarian
Styrelseledamot
Född 1969

Invald i styrelsen 2019 2018 2019 2020

Utbildning MBA MD, PhD MBA PhD, MBA

Bakgrund Robert verkade i mer än 25 år 
inom Eli Lilly & Company där han 
ledde arbetet med global 
varumärkesstrategi, marknadsfö-
ring och lansering av ett antal 
cancerbehandlingar, inklusive 
ALIMTA® (pemetrexed), Gemzar® 
(gemcitabin) och Verzenio™ 
(abemaciclib).

Alain har varit direkt involverad i 
ett flertal registreringsprocesser 
däribland läkemedlet oxaliplatin. 
Innan arbetet som expert 
rådgivare inom onkologi, var 
Dr.Herrera Vice President för 
avdelningen Global Oncology 
Business Strategy and Develop-
ment hos Sanofi där han även 
tidigare haft rollen som chef för 
Global Oncology Franchise. 
Ytterligare har Dr. Herrera även 
varit ordförande för Chiron 
Therapeutics Europe och 
verkställande direktör för Pierre 
Fabre Oncology Laboratories. 

Anna var fram till maj 2019 Chief 
Financial Officer (CFO) för Södra 
Skogsägarna med ansvar även för 
inköp och IT, tidigare tillförordnad 
VD för Beijer Electronics, CFO för 
ABS Group i Cardo-koncernen och 
dessförinnan olika roller inom 
industriföretag som Dresser Wayne 
Fueling Systems, Obducat, Lund 
Eastern Energy och Åkerlund & 
Rausing.

Aram har över 20 års erfarenhet 
inom bioteknikindustrin. Aram har 
haft ledande positioner inom 
bioteknikföretag så som C10 
Pharma, Norge, Novexel, Frankrike 
och Exonhit Therapeutics, 
Frankrike och arbetat med 
kapitalanskaffning i börsföretag 
och förhandlat om licens- och 
försäljningsavtal med ledande 
läkemedelsföretag som Roche, 
Merck & Co och AstraZeneca. 
Aram har PhD i biologi från 
University of California, USA och 
MBA från INSEAD, Frankrike.

Nuvarande sysselsättning 
och övriga uppdrag

Robert Marchesani är för 
närvarande chef för Proventus 
Health Solutions, LLC och en 
adjungerad fakultetsmedlem och 
verkställande karriärsmentor vid 
Butler University, Lacy School of 
Business i Indianapolis, Indiana.

Styrelseledamot i IDDI, Nanobiotix 
och PDC Line Pharma. Olika ledande 
positioner vid Alain Oncologie 
Consulting, AD Bio Consulting och 
Pharma Engine Europe.

Styrelseledamot i Ellevio AB, Mycro-
nic AB (publ), NOTE AB (publ), CINT 
AB (publ) och Elopak AS.

Vd och medlem i styrelsen för 
Noxxon Pharma, Berlin. 

Aktieinnehav* 5 000 0 3 000 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 december 2020
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Styrelsens arbete och väsentliga händelser 
under 2020
Under 2020 har styrelsen hållit tjugo (20) 
sammanträden, varav ett konstituerande 
möte och nio möten per capsulam. Styrel-
sens arbete har under året i huvudsak kretsat 
kring att säkerställa genomförandet av den 
registreringsgrundande studien för läkeme-
delskandidaten arfolitixorin.

Ett av årets möten ägnades särskilt åt 
strategifrågor och vid övriga möten har sty-
relsen aktivt deltagit i frågor kring Bolagets 
läkemedelskandidat arfolitixorin beträffande 
klinisk utvecklingsplan och regulatoriska frå-
gor med berörda myndigheter i USA, Kanada, 
Europa, Australien och Japan och att genom-
föra två licensaffärer. Styrelsen har även varit 
involverad i budget och årsbokslut samt be-
slut gällande dessa. Vid de styrelsesamman-
träden som hölls under räkenskapsåret 2020 
har ledamöterna haft den närvaro som fram-
går av tabellen på nästa sida. Inom parentes 
anges det antal sammanträden respektive 
ledamot som mest kunnat närvara vid. Under 
året har ingen ledamot reserverat sig mot 
något beslutsärende. Öppna frågor följs upp 
löpande. Rapportperioden avser 1 januari – 
31 december 2020.

Utvärdering av styrelsearbete
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 2020 har utvärderats 
under första kvartalet 2021.

Utvärderingen har skett genom att samt-
liga styrelseledamöter besvarat en enkät 
med frågor om styrelsens verksamhet. Re-
sultatet från utvärderingen sammanställs i en 

Sammanstättning och oberoende
Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter 
väljs årligen på årsstämman för tiden intill 
dess nästa årsstämma hållits. Enligt Isofols 
bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 
tre (3) och högst nio (9) ledamöter med 
högst tre (3) suppleanter. Enligt Svensk kod 
för bolagsstyrning skall bolaget inte utse 
några suppleanter. Isofols styrelse har sedan 
årsstämman den 24 juni 2020 bestått av sju 
ledamöter, utan suppleanter. Vid verksam-
hetsårets utgång bestod Isofols styrelse av 
sju (7) ledamöter; styrelseordförande Pär-Ola 
Mannefred samt de ordinarie ledamöterna 
Alain Herrera, Paula Boultbee, Bob Marche-
sani, Anna Belfrage, Magnus Björsne och 
Aram Mangasarian. Information om styrel-
seledamöterna med uppgift om födelseår, år 
för inval i styrelsen, utbildning, erfarenhet, på-
gående uppdrag samt aktieinnehav i bolaget 
återfinns på sidorna 38-39.

Styrelsens ansvar och arbete
Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutande organ och är enligt ak-
tiebolagslagen ansvarig för bolagets för-
valtning och organisation. 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 fi-
nans-, informations-, och riskhanteringspolicy 
och utser Bolagets verkställande direktör (vd).

Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som 
fastställs årligen och som reglerar frekvens 
och dagordning för styrelsemöten, distribu-
tion av material till sammanträden samt ären-
den att föreläggas styrelsen som information 
eller för beslut. Arbetsordningen reglerar vi-
dare hur styrelsearbetet fördelas mellan sty-
relsen och dess utskott i förekommande fall. 
Styrelsen har även antagit en VD-instruktion 
som reglerar arbetsfördelningen mellan sty-
relsen, styrelsens ordförande och vd samt 
definierar vd:s 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 
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.

rapport och redovisas för styrelsen och val-
beredningens ledamöter.

Styrelsens utskott
Styrelse har på konstituerande styrelsemöte 
inrättat två utskott, revisionsutskottet och er-
sättningsutskottet, vilka båda arbetar enligt 
styrelsens fastställda instruktioner.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter 
är att bereda styrelsens beslut i frågor om 
ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för vd och övriga ledande 
befattningshavare, samt att följa och utvär-
dera pågående och under året avslutade 
program för rörliga ersättningar för bolags-
ledningen. Utskottet ska även följa och utvär-
dera tilllämpningen av de riktlinjer för ersätt-
ningar till ledande befattningshavare som 
årsstämman beslutat om, liksom gällande 
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer 
i Bolaget. I ersättningsutskottet ingår Per-
Ola Mannefred (ordförande), Anna Belfrage 
och Robert Marchesani. Utskottet bedöms 
uppfylla Kodens krav på oberoende samt 
erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor 
om ersättning till ledande befattningshavare. 
Ersättningsutskottet har sammanträtt tre (3)  
gånger under året. Vid dessa sammanträden 
har utskottet diskuterat existerande kompen-
sationssystem i Bolaget, förslag till riktlinjer 
för ersättning till vd och ledande befattnings-
havare samt inriktning på framtida aktieba-
serade incitamentsprogram. För information 
om löner och ersättningar till vd och ledande 
befattningshavare, se not 4 i Isofols årsredo-
visning 2020, sidorna 57-60.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är 
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Styrelseledamot Invald
Närvaro på 

 styrelsemöten
Närvaro på ersättnings-  

utskottsmöten
Närvaro på revisions-

utskottsmöten

Oberoende i förhållandetill  
Bolaget och företagsled-

ningen
Oberoende i förhållande till  
Bolagets större aktieägare

Pär-Ola Mannefred 2019 20 (20) 3 (3) 10 (10) Ja Ja

Magnus Björsne 2018 19 (20) Ja Ja

Paula Boultbee 2018 14 (20) Ja Ja

Robert Marchesani 2019 20 (20) 3 (3) Ja Ja

Alain Herrera 2018 20 (20) Ja Ja

Anna Belfrage 2019 18 (20) 3 (3) 10 (10) Ja Ja

Aram  Mangasarian 2020 7 (8) Ja Ja

För 2021 har styrelsen. till dags datum, sammanlagt haft två möten. 
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att bistå styrelsen för Isofol i frågor avseen-
de finansiell rapportering, revision och risk-
hantering samt att övervaka effektiviteten i 
den interna kontrollen och att informera sig 
om revisionen av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, granska och övervaka 
revisorns opartiskhet och självständighet. 
Revisionsutskottet ska vidare bistå valbered-
ningen vid förslag till bolagsstämmans beslut 
om revisorsval. Utskottet har återkommande 
kontakter med Isofols revisorer. I revisions-
utskottet ingår Anna Belfrage (ordförande) 
och Pär-Ola Mannefred. Utskottet uppfyller 
aktiebolagslagens krav på oberoende samt 
redovisnings- och revisionskompetens. Ut-
skottet har sammanträtt tio (10) gånger un-
der året. Isofols revisorer har deltagit vid fyra 
(4) av sammanträdena vid vilka diskuterades 
bland annat revisorns planering av revision-
en, iakttagelser och granskning av styrelsens 

och ledningens förvaltning av Bolaget samt 
Bolagets finansiella rapporter.

BOLAGSLEDNINGEN 
Verkställande direktör och företagsledning
Styrelsen utser verkställande direktören (vd) 
att leda Bolaget. Vd är i sin roll underordnad 
styrelsen och har som huvuduppgift att sköta 
Bolagets löpande förvaltning och den dagliga 
verksamheten i Bolaget. Styrelsens arbets-
ordning och VD-instruktionen fastställer vilka 
frågor som Bolagets styrelse ska fatta beslut 
om och vilka beslut som faller inom Vd:s an-
svarsområde. Vd:n ansvarar även för att ta 
fram rapporter och nödvändiga beslutsun-
derlag inför styrelsesammanträden och är 
föredragande av materialet vid styrelsesam-

manträdena. Vd ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett be-
tryggande sätt. Det är därför Vd:s ansvar att 
säkerställa att Bolaget har god intern kontroll 
och rutiner för att säkerställa att de fastställ-
da 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 vd:s upp-
gift att informera styrelsen omedelbart samt, 
om nödvändigt, upprätta och instruera en 
kris kriskommitté och en beredskapsplan för 
verksamheten. Vd ska så snart hen misstän-
ker att en händelse eller ett förfarande kan 
vara väsentligt negativt för verksamheten 

eller Bolagets ställning, till exempel likviditets-
kris, anmäla detta till styrelsens ordförande.

Instruktionen avseende verkställande di-
rektören gäller även den vice verkställande 
direktören, när denne trätt i den verkställan-
de direktörens ställe.

Vd ska även leda arbetet i företagsled-
ningen. Under 2020 har företagsledningen, 
utöver vd, bestått av Chief Financial Offi-
cer (CFO) och vice vd, Chief Medical Officer 
(CMO) och SVP samt Chief Commercial Of-
ficer (CCO). Företagsledningen består av 4 
personer. För mer information om de ledande 
befattningshavarna i Isofol, när de tillträdde 
sina befattningar samt födelseår, utbildning, 
erfarenhet, aktieinnehav i bolaget samt på-
gående uppdrag hänvisas till sidan 42.
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* Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget. Innehav den 31 december 2020.
** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2018 serie 2018/2022 och serie 2018/2023. 
*** Isofol Medical AB (publ) Teckningsoptionsprogram 2020.

Namn Ulf Jungnelius,
Chief Executive Officer (CEO)
Född 1951

Tony Gustavsson, 
Chief Commercial Officer (CCO)
Född 1965

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

Gustaf Albèrt,  
Chief Financial Officer (CFO) 
Vice Chief Executive Officer (vCEO) 
Född 1968

Anställd i Bolaget 2019 2020 2019 2017

Utbildning MD, Karolinska institutet. Civilekonom från Lunds Universitet MD, specialistläkare i onkologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset
PhD Experimentell onkologi, 
Karolinska Institutet

Civilekonom/Master of Science in 
International Accounting and 
Auditing, Handelshögskolan 
Göteborgs Universitet.

Bakgrund Ulf har varit vd för Isofol sedan 
november 2019 och före det 
styrelseledamot i Isofol 2010-2019 
och verkade som bolagets kliniska 
och regulatoriska export. Han har 
haft ledande befattningar i USA i 
bolag som Celgene, Takeda, Pfizer 
och Eli Lily. 

Närmast kommer Tony från Astra 
Zeneca där han innehaft ett stort 
antal seniora kommersiella roller, 
senast som chef för den globala 
Pricing and Market Access funktionen 
för företagets kardiovaskulära, renala 
och metabola terapiområde.

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.

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 233 336 aktier*, 250 000 optioner*** 0 aktier*, 117 534 optioner** 0 aktier*, 176 300 optioner**  20 206 aktier*, 176 300 optioner**
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Ledande befattningshavare
Företagsledningen består utöver vd av tre 
personer:
• Chief Medical Officer (CMO) & Senior Vice  
   President of Clinical Development (SVP)
• Chief Commercial Officer (CCO)
• Chief Financial Officer (CFO) & Vice Chief  
  Executive Officer (vCEO)

Ersättning till styrelseledamöter
Årsstämman 2020 beslutade att för tiden 
fram till nästa årsstämma ska arvoden till 
styrelsen för arbetet under 2020 utgå enligt 
följande. Arvode om 550 000 kronor utgår 
till styrelsens ordförande och 225 000 kronor 
vardera till övriga ledamöter. Att arvode ska 
utgå till revisionsutskottets ordförande med 

75 000 kronor och ledamot med 40 000 kro-
nor per övrig ledamot samt till ersättnings-
utskottets ordförande med 50 000 kronor 
och ledamot med 25 000 kronor. (Styrelsele-
damöter med hemvist inom Europa, men ut-
anför Norden, ska erhålla en ersättning med 
7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och 
styrelseledamöter med hemvist i Nordameri-

ka ska erhålla en ersättning med 15 000 kro-
nor per fysiskt styrelsemöte) Ersättning utö-
ver ovan nämnda arvoden är konsultarvode 
och utlägg till styrelseledamöter. Konsultavtal 
med Alain Herreras bolag löper tillsvidare 
med en uppsägningstid om en månad och 
Isofol erlägger en ersättning för uppdraget 
om 2 500 EUR per arbetsdag. Alain Herrera 
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Rapportperiod avser 
1 januari–31 december 2020 Grundlön Bonus Förmån

Pensions- 
kostnader Summa

Ulf Jungnelius, verkställande direktör 3 283 720 990 000 123 167 671 000 5 067 887

Gustaf Albèrt, vice verkställande direktör 1 921 239 426 030 81 091 436 133 2 864 493

Övriga ledande befattningshavare (3 personer) 3 870 190 565 250 158 832 918 399 5 512 671

Summa 9 075 149 1 981 280 363 090  2 025 532 13 445 051

har under räkenskapsåret 2020 inte erhållit 
någon ersättning. Under fjärde kvartalet 2019 
tecknade Isofol ett konsultavtal med ett bo-
lag närstående till styrelseledamoten Robert 
Marchesani. Konsultavtalet löper under en 
begränsad tidsperiod och Isofol erlägger en 
ersättning för uppdraget om 3 000 USD per 
arbetsdag. Konsultuppdraget har utförts av 
annan person än Robert Marchesani under 
räkenskapsåret 2020.

Inga pensionspremier eller liknande för-
måner har erlagts till styrelsens ledamöter. 
Ingen av styrelseledamöterna har rätt till för-
måner efter det att uppdraget avslutats.

Ersättning till vd, vice 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 2020 i enlighet 
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med vad som anges i tabellen nedan. Samtli-
ga belopp anges i SEK.

För ytterligare beskrivning av anställ-
ningsvillkor och ersättningar för styrelsen 
och ledande befattningshavare hänvisas till 
förvaltningsberättelsen respektive not 4 och 
20 i årsredovisningen för 2020.

Incitamentsprogram 2018
I december 2018 beslutades om ett teck-
ningsoptionsprogram för nyckelpersoner, 
såväl VD, ledande befattningshavare som 
anställda och programmet omfattar totalt 
1 461 698 stycken teckningsoptioner. Teck-
ningsoptionerna överläts till marknadsvärde 
och samtliga medarbetare tecknade under 
första kvartalet 2019 totalt 1 260 136 stycken 
teckningsoptioner vilket inbringade 1 482 674 
kr i optionspremier.

Varje teckningsoption ger vid slutet av 
respektive program rätt att teckna en ny ak-
tie i Isofol till en fastställd lösenkurs. För se-
rie 18/22 uppgår lösenpriset till 34,6 SEK per 
aktie (teckningsperiod från 15 maj till 15 juli 

2022), och för serie 18/23 uppgår lösenpriset 
till 51,8 SEK per aktie (teckningsperiod från 15 
maj till 15 juli 2023). 

I början av februari 2020 och i maj 2020 
har 207 287 stycken teckningsoptioner åter-
köpts av Isofol hänförligt till personer som 
slutat sin anställning på Isofol. Återköpet 
har skett till marknadsvärde beräknat enligt 
Black & Scholes. Marknadsvärderingen har 
skett av extern värderingskonsult. Återköpen 
avser teckningsoptionsprogram 2018/2022 
och 2018/2023 som gavs ut i januari 2019. 

Av det totala antalet optioner återstod ca 
408 000 teckningsoptioner som inte överlå-
tits respektive återköpts av deltagare vars 
anställning i bolaget upphört. I samband 
årsstämman 2020 har samtliga utestående 
teckningsoptioner avseende optionsprogram 
2018 makulerats. 

Incitamentsprogram 2020
På årsstämman, 24 Juni 2020, beslutades att 
inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 
(”Optionsprogram 2020”) riktat till verkstäl-

lande direktören i Bolaget. Optionsprogram 
2020 bör ses som ett kompletterande pro-
gram vilket enbart riktar sig till Bolagets verk-
ställande direktör som inte deltog i Options-
program 2018. Programmet som omfattar 
maximalt 250 000 teckningsoptioner kommer 
att resultera i en mindre utspädning för bola-
gets aktieägare eftersom bolaget makulera-
de cirka 408 000 stycken teckningsoptioner 
ur teckningsoptionsprogrammet 2018 i sam-
band med årsstämman 2020. De maximalt 
250 000 teckningsoptionerna berättigar till 
teckning av högst 370 000 aktier (efter avslu-
tad företrädesemission i juni 2020). Teckning 
av aktier ska kunna ske under tiden från och 
med den 15 maj 2023 till och med den 15 juli 
2023. Teckningskursen för aktier som tecknas 
med stöd av teckningsoptionerna fastställdes 
till 37 kronor per aktie. Under augusti teckna-
de vd samtliga 250 000 teckningsoptioner till 
ett pris motsvarande 0,24 kr per Teckningsop-
tion vilket inbringade 60 000 kr i optionspre-
mier. Teckningsoptionerna har överlåtits till 
marknadsvärde. 
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Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktie-
bolagslagen för den interna kontrollen. Den-
na rapport är begränsad till en beskrivning 
av hur den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen är organiserad och 
avser räkenskapsåret 2020. Målet med den 
interna kontrollen över finansiell rapportering 
inom Isofol är att skapa en effektiv besluts-
process i vilken kraven, nålen och ramarna är 
tydligt definierade. Ytterst syftar kontrollen 
till att skydda bolagets tillgångar och därige-
nom aktieägarnas investering. 

Rutinerna för den interna kontrollen av-
seende den finansiella rapporteringen har 
utformats i syfte att säkerställa en tillförlitlig 
övergripande finansiell rapportering och ex-
tern rapportering i enlighet med IFRS, tillämp-
liga lagar och regler samt andra krav som 
ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq 
First Norths Premier Growths regelverk. Detta 
arbete involverar styrelsen, koncernledning-
en och övrig personal.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön inom Isofol utgör ramen för den 
inriktning och kultur som Bolagets styrelse och 
ledning kommunicerat ut i organisationen. Iso-
fols interna arbetsordningar, instruktioner, po-
licyer, riktlinjer och manualer vägleder medar-
betarna. En tydlig roll- och ansvarsfördelning 
för en effektiv hantering av verksamhetens 
risker säkerställs bland annat genom styrel-
sens arbetsordning och genom instruktionen 
för verkställande direktören. Verkställande 
direktören rapporterar regelbundet till sty-
relsen. I den löpande verksamheten ansvarar 
verkställande direktören för det system av 
interna kontroller som krävs för att skapa en 
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kontrollmiljö för väsentliga risker. Det finns 
även riktlinjer och policyer som reglerar den 
finansiell styrning och uppföljning och kommu-
nikationsfrågor. Isofol ser löpande över detta 
system.

Riskbedömning  
Isofols styrelse arbetar löpande och systema-
tiskt med riskbedömningar i syfte att identi-
fiera risker och vidta åtgärder beträffande 
dessa. Bolaget har en årlig och kontinuerlig 
riskgenomgång där risker identifieras ur ett 
företagsperspektiv. De viktigaste riskerna 
för Isofol följs upp av ledningsgruppen un-
der året. Varje identifierad risk dokumenteras 
med en föreslagen handlingsplan för att re-
ducera risken i möjligaste mån. Riskbedöm-
ningen är även utformad för att identifiera 
risker som väsentligen kan påverka den inter-
na kontrollen avseende den finansiella rap-
porteringen.  

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteterna har som främsta syfte 
att förebygga, upptäcka och korrigera fel i 
den finansiella rapporteringen. Aktiviteter och 
rutiner utformas för att hantera och åtgärda 
väsentliga risker som är relaterade till den fi-
nansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteter-
na omfattar bland annat attestinstruktioner, 
månatliga kontoavstämningar, analytisk upp-
följning och jämförelse av resultatutveckling 
samt redovisnings- och värderingsprinciper. 
Tillgänglighet till IT-system är begränsade 
enligt behörighet, befogenhet, ansvar och 
roller. Kontrollstrukturen fokuserar på tydliga 
roller i organisationen och ansvarsfördelning.

Information och kommunikation
En korrekt informationsgivning och tydliga 
kommunikationsvägar såväl internt som ex-
ternt medför att alla delar av verksamheten 
på ett effektivt sätt utbyter och rapporterar 
relevant väsentlig information om verksam-
heten. För att åstadkomma detta har Bola-
get utfärdat en informationspolicy avseen-
de hantering av information i den finansiella 
processen, samt policyer och riktlinjer för öv-
riga typer av information. För kommunikation 
med externa parter anges riktlinjer för hur 
sådan kommunikation bör ske, vem som är 
behörig att ge viss typ av information. Detta 
är för att säkerställa att informationsskyldig-
het enligt lag och noteringsavtal efterlevs och 
att investerare får information i rätt tid.

Uppföljning, utvärdering och rapportering
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den infor-
mation som koncernledningen lämnar. Styrel-
sen erhåller regelbundet uppdaterad finansiell 
information om Isofols utveckling mellan sty-
relsens möten. Koncernens finansiella ställ-
ning, strategier och investeringar diskuteras 
vid varje styrelsemöte. Styrelsen följer löpande 
upp effektiviteten i den interna kontrollen och 
detta arbete innefattar bland annat att säker-
ställa att åtgärder vidtas för att hantera even-
tuella brister, liksom uppföljning av förslag på 
åtgärder som uppmärksammats i samband 
med den externa revisionen. Bolaget genom-
för årligen en självutvärdering av arbetet med 
riskhantering och den interna kontrollen för fi-
nansiell rapportering. Processen inkluderar en 
granskning av hur fastlagda rutiner och riktlin-
jer tillämpas. Styrelsen träffar årligen Bolagets 

revisor varvid den interna kontrollen och den 
finansiella rapporteringen blir föremål för dis-
kussion.

Intern revision
Isofol har hittills inte funnit anledning att inom 
det finansiella området inrätta en särskild in-
ternrevisionsfunktion. Anledningen är att kon-
cernens storlek är förhållandevis liten och att 
det ständigt pågående arbetet med den inter-
na kontrollen inom finansiell rapportering har 
medfört att medvetenheten kring den interna 
kontrollen i koncernen anses hög och att ett 
flertal kontrollaktiviteter finns implementera-
de. Styrelsen har mot bakgrund av detta valt 
att inte inrätta en särskild funktion för intern-
revision. Styrelsen utvärderar årligen behovet 
av en sådan funktion.

Extern Revision
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 sty-
relsen sina iakttagelser från granskningen 
och sina bedömningar av Bolagets interna 
kontroll.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING  
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
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EN LÄKEMEDELSKANDIDAT 
FÖR BEHANDLING 
AV KOLOREKTALCANCER 
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