
Bolagsstyrningsrapport 2021



22AQILION AB  .  Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrning hänvisar till regler och beslutsstrukturer som 
bidrar till en effektiv och kontrollerad förvaltning av bolagets 
verksamhet med målet att uppfylla ägarens krav på avkastning på 
investerat kapital. Bolagsstyrning i Sverige har traditionellt reg-
lerats enligt lag. Dessutom har branschens självreglerande organ 
kontinuerligt presenterat olika bestämmelser om bolagsstyrning. 

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) utgiven av Kollegiet 
för Svensk Bolagsstyrning är inte obligatorisk för Aqilion, men 
styrelsen följer noggrant de metoder som utvecklats för Koden 
och avser att tillämpa Koden i de delar som kan anses relevant för 
bolaget och dess aktieägare.

Begreppet bolagsstyrning beskriver de beslutssystem genom vilka 
företaget styrs. Styrningen av Aqilion ska hålla en hög standard 
genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande 
dokument. Till grund för styrningen av bolaget ligger bolags-
ordningen, den svenska aktiebolagslagen samt andra tillämpliga 
lagar och regler.

I Aqilion har samtliga aktier samma rösträtt, vilket innebär att 
möjligheten att utöva inflytande som ägare överensstämmer med 
varje aktieägares kapitalandel i bolaget.

Ägare Antal aktier Innehav i % 

Longbow Finance S.A. 966 473 22,96

Länsförsäkringar Skåne 888 865 21,12

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 400 130 9,51

Aktiebolag Grenspecialisten 250 002 5,94

LMK Forward AB 250 002 5,94

Länsförsäkringar Halland 233 400 5,55

Parkander, Björn 136 580 3,24

Henry Dunkers Förvaltnings AB 109 694 2,61

Grevermond Investments Ltd. 70 736 1,68

Vikow ventures 55 084 1,31

Backsell, Lars 52 858 1,26

Swedocean AB 52 000 1,24

Mikael Lönn 44 000 1,05

Övriga 699 187 16,59

Totalt 4 209 011 100,00

Ägarförhållanden
Ägarstrukturen enligt aktieboken per den 31 december 2021 framgår av nedanstående tabell:

Ägare

Årsstämma

Styrelse

Vd

Ersättningsutskott

ValberedningRevisor

AQILION AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag,
organisationsnummer 556623-2095, med säte i Helsingborg. 
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Årsstämma 2021
Årsstämma hölls den 18 juni 2021 i Helsingborg där 44,58% av 
antalet aktier och röster var företrädda. Valberedningen har 
bestått av Christian Ewe (ordförande), Helena Arcombe, 
Linnea Höglund och Malin Ruijsenaars

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie 
ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden 
intill nästa årsstämma valdes Johan Lund (omval), Marie Lidgard 
(omval), Roland Andersson (omval), Andreas Segerros (omval), 
Martin Olovsson (omval) och Gunilla Savring  (nyval). Till styrel-
sens ordförande valdes Johan Lund. 

På grund av den pågående covid-19-pandemin deltog inte hela 
styrelsen på stämman. Aqilions vd och bolagets revisorer var 
närvarande vid stämman.

STÄMMANS BESLUT
• Fastställande av den framlagda balans- och resultaträkningen  
 för moderbolaget.
•  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvars-
 frihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.
•  Arvode till styrelsen beslutades att utgå med 210 000 SEK 
 till ordföranden och 90 000 SEK per ordinarie ledamot 
 under 2021.
•  Stämman omvalde Mazars revisionsbyrå i Helsingborg, 
 med huvudansvarig revisor Andreas Brodström samt 
 Bertil Toreson som medrevisor, till bolagets revisor för 
 tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
•  Fastställande av instruktioner till valberedningen.

VALBEREDNING
Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende val 
av ordförande vid årsstämma, val av ordförande och övriga 
ledamöter i styrelsen, revisorsval samt arvoden till styrelsen 
och revisorerna. Valberedningen ska bestå av representanter för 
de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 30 september året 
innan årsstämman infaller. Styrelsens ordförande har i uppdrag 
att snarast möjligt efter den 30 september varje år kontakta 
aktieägare enligt ovan. Om någon av de fyra till röstetalet största 
aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till 
valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, 
ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot 
i valberedningen, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver 
tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av 
minst tre ledamöter.
Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valbered-
ningen.

•  Helena Arcombe, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar  
 Skåne
•  Christian Ewe, utsedd av aktieägaren LMK Forward AB
•  Linnea Höglund, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar  
 Göteborg och Bohuslän
•  Katarina Berggren, utsedd av aktieägaren Grenspecialisten AB

Styrelsens arbete och organisation
Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstäm-
man. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av dess angelägenheter. Styrelsen har vidare att se till att organi-
sationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även 
innefattar en tillfredsställande kontroll.

Styrelsen i Aqilion ska enligt bolagsordningen bestå av noll till 
tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna väljs 
årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Årsstämman utser även styrelsens ordförande. Riktlinjerna för 
styrelsens arbete utgår från arbetsordningen vilken även reglerar 
arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelsens ordförande och vd. 
Den 18 juni 2021 höll styrelsen ett konstituerande möte. Under 
2021 har styrelsen hållit fem protokollförda fysiska samman-
träden, ett två-dagars arbetsmöte för strategidiskussion samt ett 
fåtal telefonmöten. 

Styrelsens ledamöter har under året varit sex stycken. Styrelsen 
etablerade 2018 ett ersättningsutskott bestående av ledamöter 
från styrelsen. Ersättningsutskottet har till tiden fram till årsstäm-
man 2021 bestått av Johan Lund (ordförande) samt ledamöterna 
Marie Lidgard och Martin Olovsson. Från och med årsstämman 
2021 har ersättningsutskottet bestått av Martin Olofsson (ordför-
ande) och ledamöterna Marie Lidgard och Gunilla Savring. Andra 
bolagsrepresentanter deltar vid behov under styrelsens samman-
träden som föredragande eller i administrativa funktioner.
Bolagets revisor rapporterar till styrelsen varje år avseende 
granskningen av räkenskaperna och verksamheten. Ersättning 
till styrelsen utgår med ett arvode om 210 000 SEK till ordför-
anden och 90 000 SEK per ordinarie ledamot under 2021. Arvodet 
fastställs av årsstämman efter beredning och rekommendation 
från valberedningen.

Verkställande direktör
Verkställande direktör ansvarar för att den löpande verksam-
heten hanteras i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som 
styrelsen meddelar vilket förtydligas i en särskild vd-instruktion. 
Vd ska genom tillfredsställande kontrollsystem förvissa sig om 
att bolaget efterlever lagar och förordningar. Vd ska vidare tillse 
att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant informations-
underlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut. Dessutom har vd en kontinuerlig dialog med 
styrelsens ordförande och håller denne informerad om bolagets 
utveckling och finansiella ställning.

Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleant. 
Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. På års-
stämman 2021 omvaldes Mazars revisionsbyrå i Helsingborg till 
revisor, med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor och 
Bertil Toreson som medrevisor.

Principer och riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs 
av årsstämman den 18 juni 2021 och gäller fram till och med 
årsstämman den 16 juni 2022. Gällande principer och riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare presenteras i not 9 
på sidan 55 och not 24 på sidan 63 i årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2021.
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Aqilions styrelse består av ledamöter med en gedigen bredd av kompetenser och erfarenheter för att säkerställa 
bolagets långsiktiga utveckling och strategiska styrning.

Johan Lund Ordförande sedan 2018

Utbildning: Med. Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical 
Center, Texas, Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom 
forskning och utveckling av läkemedel. Han är vd och grundare av KyNexis Medicine Development AB och 
grundare av MBS Pharma AB. Senast har han varit Vice President Translational R&D vid Celgene, i Cambridge, 
Massachusetts, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi.  
Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, 
MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & 
Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research. 
Sedan 1 mars 2021 Vice President, Chief Scientific Officer, AQILION AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olink Proteomics AB, Genagon Therapeutics AB, NEOGAP 
Therapeutics AB, Pelago AB, KyNexis Medicine Development AB och MBS Pharma AB.
Född: 1957
Innehav: -

Marie Lidgard Styrelseledamot sedan 2014,  Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2020

Utbildning: Jur.kand. Tingsmeritering Stockholms Tingsrätt.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Marie Lidgard har mer än 30 års erfarenhet från finanssektorn, bland annat 
som vd för Fondbolagens Förening. Under de senaste åren har hon varit aktiv som investerare och grundare av 
flera nya bolag och sitter idag i styrelsen för ett flertal bolag.
Andra pågående uppdrag: Senior partner på Lavindia AB. Ordförande i Fundrella AB. Styrelseledamot i Von Euler 
och Partners Kapitalförvaltning AB, Hypoteket Fondförvaltning AB, KONSTAB Film och teater AB, Dreams Securities 
AB, MoM Lidgard AB samt Lavindia AB.
Född: 1956
Innehav: 21 715 aktier via bolag.

Roland Andersson Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Läkarexamen 1981 vid Lunds universitet, Specialistkompetens i allmän kirurgi 1987, 
Professor i kirurgi 2000, medicinska fakulteten, vid Lunds universitet.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Professor Anderssons kliniska arbete och forskning är fokuserat på maligniteter 
i bukspottkörteln, levern och gallvägarna. Han leder också en translationell forskargrupp med inriktning på 
utveckling av nya biomarkörpaneler för diagnostik, prognos, bedömningar, behandlingsval och resultat samt 
på att öka kunskapen om sjukdomen i sig. Han har publicerat cirka 500 originalartiklar, granskat artiklar och 
bokkapitel samt varit handledare för 30 doktorander. Han har också ett omfattande internationellt nätverk och 
har i rollen som entreprenör grundat sex bolag.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB och 
styrelseledamot i Lumito AB.
Född: 1955
Innehav: 6 434 aktier.

Styrelse 
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Martin Olovsson Styrelseledamot sedan 2019, Ordförande i Ersättningsutskottet sedan 2020

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet 1992.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Olovsson är vd för OnDosis, ett medicin-/hälsoteknikbolag 
vilket han medgrundade 2017. Martin har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin, med ansvar 
för portfölj- och produktstrategier, livscykelhantering, samverkan mellan FoU & marknad och kommer-
sialisering. Martin har bred erfarenhet från in- och ut licensieringar av såväl läkemedel som teknolo-
gier. Under åren 1992-2017 hade han ett flertal internationella ledande befattningar inom AstraZeneca, 
bland annat som vd för bolagets nordiska/baltiska marknadsbolag samt Vice President för affärsområdet 
”Inhaled Respiratory”.
Andra pågående uppdrag: Vd för OnDosis AB. Styrelseledamot i WntResearch AB och IP Enabler AB.
Född: 1967
Innehav: 1 500 aktier.

Andreas Segerros Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom bioteknik och biomaterial vid KTH 1984, MBA vid Uppsala 
universitet 1992.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Andreas Segerros har tillbringat större delen av sin karriär i globala 
läkemedelsbolag. Han har mångårig erfarenhet från ledande internationella befattningar på Pharmacia 
Corporation, Pharmacia & Upjohn och Ferring inom forskning & utveckling, marknadsföring och 
affärsutveckling i USA, Europa och Japan. Han har också erfarenhet som riskkapitalist från sin tid 
som venture partner och partner på Sunstone Capital och han har gjort många investeringar i framgångs-
rika tillväxtbolag inom life science-sektorn.
Andra pågående uppdrag: Verksam som en av grundarna av Eir Ventures Partners AB. Styrelseordförande 
i Oncorena AB och Oncorena Holding AB, ledamot i Eir Ventures Partners AB och Merigen AB.
Född: 1960
Innehav: -

Gunilla Savring Styrelseledamot sedan 2021, Ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2021

Utbildning: Executive MBA, EFL (Executive Foundation Lund) samt utbildning inom marknadsföring 
och kommunikation från Lunds universitet.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Gunilla Savring har många års erfarenhet av företagsledning och 
investor relations, i utvecklings- och tillväxtbolag inom data-, medicin- och kemiteknik så som  
Axis Communications, Precise Biometrics och Clinical Laserthermia Systems. Hon har även erfarenhet  
av styrelsearbete i flera noterade bolag. 
Andra pågående uppdrag: Vd och seniorkonsult i eget bolag. Styrelseledamot i aXichem AB och 
Incendia AB.
Född: 1962 
Innehav: -

Styrelse 
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Aqilion drivs av ett team, under ledning av vd, med stöd av nyckelkonsulter och samarbetspartners. De huvudsakliga uppgifterna
innebär att utforska och utvärdera nya projektidéer samt att leda och driva projektutvecklingsprocessen. Ledningsgruppen är 
sammansatt av individer med stor erfarenhet från läkemedelsindustrin. De har olika bakgrund och spetskompetenser som gör det 
möjligt att ge projekten både strategisk och praktisk support. Tillsammans med projektledare och utvalda specialister, arbetar teamet 
aktivt med projekten från idé till exit.

Teamet samordnar också Aqilions och projektens administration, drift och kommunikation. Detta innebär en kostnadseffektiv 
fördelning av resurser och effektiv drift av bolaget och projekten.

Sarah Fredriksson Verkställande direktör

I nuvarande befattning sedan 2017.
Utbildning: Doktorsexamen i biokemi 1999 och civilingenjörsexamen i kemi 1993 vid Lunds Tekniska Högskola.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Sarah Fredriksson grundade Genovis AB och under hennes tid som vd under 
mer än 15 år utvecklades och lanserades Genovis produktkoncept och bolaget noterades på First North, Nasdaq 
OMX Nordic. Sarah Fredriksson har mångårig erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknik 
både från akademin och näringslivet. Hon har sedan flera år tillbaka verkat som entreprenör, vd och styrelse-
ledamot i onoterade och noterade life science-bolag som Respiratorius AB (publ), Edvince AB, Genovis AB (publ), 
Lunds universitet och SwedenBIO AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i styrelsen för Lunds Tekniska Högskola (LTH).  
Född: 1968
Innehav: 2 300 aktier.

Martin Johansson Senior Director Medicinal Chemistry

I nuvarande befattning sedan 2019.
Utbildning: Doktorsexamen i organisk kemi 2002, docent i organisk kemi och masterexamen 1997 i kemiteknik vid 
Lunds universitet.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Martin Johansson har varit engagerad i Aqilion sedan 2012 i rollen som 
projektledare för det tidigare projektbolaget Glactone Pharma AB. Han har 20 års erfarenhet av läkemedelskemi 
och preklinisk läkemedelsforskning och utveckling. Tidigare har han haft rollen som Chief Scientific Officer på 
Respiratorius AB och Senior Research Scientist på AstraZeneca, Discovery R&D. 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Selcis Biopharma AB.
Född: 1971
Innehav: -

Susanna Dahlgren Senior Director Project Management

I nuvarande befattning sedan 2018.
Utbildning: Doktorsexamen i klinisk immunologi från Karolinska Institutet 1998 och masterexamen 
i mikrobiologi från Stockholms universitet 1994. PMP (Project Management Professional) certifierad inom 
projektledning 2011.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Susanna Dahlgren har mångårig erfarenhet från akademisk forskning och  
läkemedelsutveckling och är specialiserad på projektledning, cellbiologi, medicinska frågor och vetenskaplig 
kommunikation. Hon har tidigare haft internationella ledande befattningar på AstraZeneca, ALK i Danmark samt 
Polypeptide Group i Sverige.
Andra pågående uppdrag: Inga
Född: 1968
Innehav: -

Carina Eldh Chief Controlling Officer

I nuvarande befattning sedan 2019, anställd sedan 2011.
Utbildning: Gymnasieekonom 1989, diplomerad redovisningsekonom 1999, certifierad controller 2021.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Carina Eldh har mer än 20 års erfarenhet från redovisnings-, revisions- och 
beskattningsfrågor och har tidigare haft befattningar på KPMG och andra revisions- och rådgivningsföretag, 
Skatteverket och Öresundskraft. 
Andra pågående uppdrag: Inga
Född: 1970
Innehav: -

Ledningsgrupp
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Fredrik Lindgren Vice President, Chief Business Officer

I nuvarande befattning sedan 2018.
Utbildning: Doktorsexamen i kemi 1994 och kandidatexamen i kemi 1989 från Umeå universitet.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Fredrik Lindgren har en bakgrund inom läkemedelsindustrin med erfarenhet 
från nyckelpositioner inom bland annat affärsutvecklingsprocesser på AstraZeneca och LEO Pharma. Senast hade 
han befattningen som Senior Director, Head of Global Business Development, på LEO Pharma.
Andra pågående uppdrag: Inga
Född: 1967
Innehav: -

Jan Törnell Vice President, Chief Medical Scientist

I nuvarande befattning sedan 2018.
Utbildning: Läkarexamen 1985 vid Göteborgs universitet, doktorsexamen i fysiologi 1990 vid Medicinska 
Fakulteten, Göteborg och docent i fysiologi 1992.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Jan Törnell har sedan 2012 varit engagerad i Aqilion/PULS via styrelseuppdrag i 
portföljbolag, projektledare/vd och som innovatör. Han har även mångårig erfarenhet från ledande befattningar
inom läkemedelsindustrin internationellt. Han har tidigare haft rollen som Global Vice President Strategy, 
Oncology & Infection samt Global VP Translational Science på AstraZeneca och varit professor vid Institutionen 
för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Andra pågående uppdrag: Ordförande i Glactone Pharma AB, LIDDS AB (publ) och Innoext AB; styrelseledamot 
i Diaprost AB och Abliva AB (publ).
Född: 1960
Innehav: 1 588 aktier.

Torgeir Vaage Vice President, Chief Financial Officer

I nuvarande befattning sedan 2020.
Utbildning: Civilekonom från Norges Handelshögskola och doktorsexamen i företagsekonomi från University 
of California, Berkeley, USA.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Torgeir Vaage har mer än 20 års sammanlagd erfarenhet från life-science industrin 
och den finansiella sektorn. Under de senaste åren har han arbetat i Danmark och Norge som CFO och CEO i flera 
mindre bioteknikbolag med fokus på läkemedel. Dessförinnan har han varit senior analytiker och partner 
i ABG Sundal Collier, senior kapitalanalytiker i Handelsbanken och managementkonsult på AT Kearney i Oslo.
Andra pågående uppdrag: CFO i Initiator Pharma och Acesion Pharma.
Född: 1964
Innehav: - NY I LEDNINGSGRUPPEN

Anneli Hällgren Senior Director Preclinical Development
Ingår i ledningsgruppen från och med januari 2022.

Johan Lund Vice President, Chief Scientific Officer  

I nuvarande befattning sedan mars 2021.
Utbildning: Med. Dr. 1986 Karolinska Institutet, Post-doktorala studier 1987-1989 UT Southwestern Medical 
Center, Texas, Docent 1990 Karolinska Institutet, Professor 1996 Universitetet i Bergen.
Erfarenhet och tidigare uppdrag: Dr. Johan Lund har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom 
forskning och utveckling av läkemedel. Han är vd och grundare av KyNexis Medicine Development AB och 
grundare av MBS Pharma AB. Senast har han varit Vice President Translational R&D vid Celgene, i Cambridge, 
Massachusetts, USA, med ansvar för tidig forskning och utveckling inom inflammation och immunologi. 
Tidigare befattningar inkluderar Chief Scientific Officer, Immunoscience Research Unit på Pfizer, Cambridge, 
MA, samt 14 år på AstraZeneca i ledande befattningar i Sverige och Storbritannien som Vice President CNS & 
Pain Innovative Medicines Science och Vice President Respiratory and Inflammation Research. 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Olink Proteomics AB, Genagon Therapeutics AB, NEOGAP 
Therapeutics AB, Pelago AB, KyNexis Medicine Development AB och MBS Pharma AB.
Född: 1957
Innehav: -

Ledningsgrupp
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