
 
 
 

Valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande samt 
revisor 
 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. 
Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Åsa Hedin, Ann-
Christine Sundell och Hans Johansson, samt nyval av Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren som 
ordinarie ledamöter, samt att Carl Borrebaeck omväljs till styrelsens ordförande. Nuvarande 
styrelseledamoten Ann-Christin Malmborg Hager har avböjt omval. Föreslås även att stämman 
omväljer Mazars SET Revisionsbyrå med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.  
 
 
Mer information om föreslagna styrelseledamöter 
 
Mimmi Ekberg 
Födelseår: 1959 
Nationalitet: Svensk 
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande 
till bolagets största aktieägare. 
Aktieinnehav i Immunovia, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 1 500 aktier 
 
Mimmi Ekberg har nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och 25 år inom 
sjukdomsområdet onkologi. Hon har haft olika nationella och nordiska positioner med erfarenhet 
av framgångsrika lanseringar av specialistläkemedel. Mimmi har omfattande strategisk och 
operativ erfarenhet inom Sales & Marketing för olika indikationer inom onkologiområdet. Hon 
har över 10 års erfarenhet som affärsområdeschef från E. Merck, Amgen och tjänstgör idag som 
affärsområdeschef Oncology Nordic på Celgene, med särskild inriktning på 
bukspottkörtelcancer. 
 
Christofer Sjögren 
Födelseår: 1966 
Nationalitet: Svensk 
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande 
till bolagets största aktieägare. 
Aktieinnehav i Immunovia, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 37 332 aktier 
 
Christofer Sjögren  har sammantaget 15 års erfarenhet från finansbranschen som aktieanalytiker 
på firmor som Carnegie, Danske Bank (publ) och Deutsche Bank (publ) med bas i Stockholm. 
Christofer Sjögren har även varit verksam som Investor Relations konsult på Citigate Stockholm 
(tidigare del av Huntsworth plc), och är sedan sju år Vice President på Trelleborg AB (publ), som 
chef för Trelleborg Investor Relations. Pågående uppdrag: Styrelseledamot Trelleborg Group 
Treasury.  
 
 
 
Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i 
årsredovisningen för 2017. 
 
 
 


