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Bolagsstyrningsrapport
Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt 6 kap. 6 § årsredovisningslagen och svensk 
kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten för 
verksamhetsåret har granskats av företagets revisor som beskrivs i ”Revisorns yttrande om Bolags-
styrningsrapporten”. Immunovia är ett svenskt publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel 
på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 3 april 2018. Immunovia följer de riktlinjer för bolagsstyr-
ning som återfinns både i interna och externa regler och förordningar. I egenskap av ett aktiebolag 
noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista lyder Immunovia under den svenska aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen, andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt Nasdaq Stock-
holms AB:s regelverk. 

För att säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga legala krav, har Immunovia även antagit interna 
instruktioner och policyer, vilka beskrivs nedan. Styrelsen har även antagit och implementerat en 
arbetsordning för sitt styrelsearbete samt fastställt en instruktion för den verkställande direktören 
med instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. 

Efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning
Immunovias aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att 
bolaget är skyldigt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden finns tillgänglig på 
webbplatsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som förvaltar Koden (www.bolagsstyrning.se/). 
Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att bolag som tillämpar Koden kan 
avvika från enskilda regler men då ange en förklaring till avvikelsen.

Immunovia hade under räkenskapsåret 2019 ingen avvikelse från Koden.  

Det finns tre alternativa kontantbaserade incitamentsprogram utestående som så långt det är 
praktiskt möjligt motsvarar villkoren i motsvarande utestående teckningsoptionsprogram. De 
alternativa kontantbaserade incitamentsprogrammen är för deltagare i länder där tilldelning av 
teckningsoptioner inte är lämpligt. 

Bolagsstyrning
Figuren beskriver de centrala organen i Immunovias bolagsstyrningsmodell och vem som utser de 
centrala organen. 
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Bolagsordning
Immunovias bolagsordning utgör grunden för styrningen av Bolagets verksamhet och anger 
Bolagets namn, styrelsens säte, målet med affärsverksamheten, Bolagets aktier och aktiekapital, 
och innehåller även regler avseende bolagsstämmorna. Bolagsordningen innehåller inga begräns-
ningar beträffande hur många röster varje aktieägare har rätt att avge på bolagsstämmorna, och 
inte heller några bestämmelser gällande utnämning och entledigande av styrelseledamöter eller 
ändringar av bolagsordningen. Bolagsordningen återfinns på http://immunovia.com/sv/om-oss-2/
bolagsstyrning/bolagsordning/.

Aktien och aktieägarna
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per 31 december 2019 uppgick till 19 654 853 och 
aktiekapitalet uppgick till 982 742,65 kronor. Aktierna i Bolaget är av samma slag och varje aktie 
ger en röst och samtliga aktier har lika del i Bolagets tillgångar och vinst. Bolaget hade cirka 4 000 
aktieägare per den 31 december 2019. Bolagets största ägare per den 31 december 2019, redovisas 
på sidan 18.

Samtliga övriga väsentliga relationer mellan Immunovia och Bolagets största aktieägare, så långt 
som Bolaget är medvetet om dem, beskrivs i not 28 ”Transaktioner mellan närstående”. Styrelsen 
har ingen kännedom om eventuella aktieägaravtal eller andra avtal avseende rösträtt eller andra 
aktieägarrättigheter.

I september 2019 utnyttjades 123 500 teckningsoptioner, vilka var en del av Bolagets incitaments-
program beslutat 2017. Antalet aktier i bolaget ökade med 123 500 aktier.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader 
från utgången av räkenskapsåret. Årsstämman väljer styrelse och revisorer. Dessutom fastställs 
Bolagets resultat- och balansräkning och frågor prövas avseende utdelning, ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och verkställande direktör samt fastställande av arvode till styrelse och revisor. 
Årsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolagslagen och 
bolagsordningen.

Det är Bolagets ambition att årsstämman ska vara ett adekvat organ för aktieägarna varför målsätt-
ningen är att hela styrelsen, minst en representant från valberedningen, verkställande direktör och 
övriga personer ur ledningen samt revisor alltid ska närvara vid årsstämman.
Extra bolagsstämma sammankallas när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat.
I enlighet med Immunovias bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolags-
stämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på Bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Beslut fattade på stämman 
offentliggörs genom pressmeddelande och finns på webbplatsen. 

Årsstämman 2020 hålls den 7 maj klockan 16.00 på Medicon Village i Lund. 

Rätten att närvara vid bolagsstämman
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem 
vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella 
biträden) i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att 
närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolags-
stämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt 
brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen 
till stämman.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig be-
gäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolags-
stämman.

bolagsstyrningsrapport
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Valberedning
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i 
förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, 
procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå: 

• ordförande vid årsstämman;
• kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
• arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
• arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
• val och arvodering av Bolagets revisor; och
• principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta 
kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. 
Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga bolagets aktieägares 
intressen.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra 
ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare och den fjärde 
ska vara styrelseordföranden. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna 
i Bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare 
som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseordförande ska så snart det rimligen kan ske efter 
utgången av det tredje kvartalet varje år på lämpligt sätt kontakta de tre största aktieägarna vid 
denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som 
inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar 
utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin 
rätt att utse en ledamot av valberedningen ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en 
ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av 
valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det 
inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter. 

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna ska valberedningens ordförande representera 
den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valbered-
ningens ordförande. Anställda i Koncernen får inte vara ledamot av valberedningen.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara en av Bolagets tre 
största aktieägare under året, skall den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från 
valberedningen. Istället skall en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självstän-
digt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock skall inga marginella 
skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan 
årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda 
omständigheter föreligger. 

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund 
av andra skäl än de som anges i stycket ovan, skall den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha 
rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordfö-
rande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valbered-
ningen. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för kostnader som av 
valberedningen bedömts som nödvändiga för fullgörandet av uppdraget
Valberedningen består för närvarande av:

• Sara Ek utsedd av Sara Ek (ordförande)
• Carl Borrebaeck utsedd av Carl Borrebaeck
• Astrid Samuelsson utsedd av Handelsbanken Fonder
• Mikael Petersson utsedd av Michael Löfman

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts på hemsidan senast sex månader före års-
stämman. 

bolagsstyrningsrapport
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Årsstämman 2019
Den senaste årsstämman hölls den 26 april 2019 på Medicon Village i Lund. Vid stämman beslu-
tades om omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Hans Johansson, Ann-Christine Sundell, 
Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren. Styrelseledamoten Åsa Hedin avböjde omval. Det fastställdes 
att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 120 000 SEK, varav 400 000 SEK till styrelseordföranden 
och 150 000 SEK till vardera av de övriga styrelseledamöterna samt 40 000 SEK till ordförande i 
revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet samt 20 000 SEK vardera till 
övriga ledamöter i dessa utskott. 

Förslaget att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 godkändes. 

Det beslutades att välja auktoriserade revisorn Mats Åke Andersson som huvudansvarig revisor med 
auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstäm-
man 2020. 

Vidare beslutades att inrätta en valberedning inför nästa årsstämma, i enlighet med ovanstående 
avsnitt ”Valberedning”. 
Beslut om emission av högst 191 000 optioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
fattades av årsstämman. Optionerna utgör en av Immunovias incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare och anställda och finns utförligare beskrivet under Not 10. 

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen ges rätt att besluta om införande av ett alternativt 
kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner 
av olika skäl inte är lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram har införts för 11 nyckelper-
soner och är utformat så att det till sin ekonomiska effekt för nyckelpersonen motsvarar villkoren 
i det här ovannämnda incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner och finns utförligare 
beskrivet under Not 10. Den totala kostnaden för Bolaget för sådant alternativt incitamentsprogram 
får ej överstiga 520 000 US dollar.

Årsstämman beslutade vidare att, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelse-
kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag 
eller verksamheter, bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera 
tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av 
aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid 
tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt 
med eller utan bestämmelse om apport. 

Styrelsen
Styrelsen är högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras bland annat 
i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och andra lagar och förordningar samt i styrelsens 
arbetsordning och övriga interna policyer. 

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket bety-
der att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och 
system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Immunovias finansiella ställning 
och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid. Dessutom 
utser styrelsen verkställande direktören.

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman, eller i förekommande fall på extra bolagsstäm-
ma, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelseordförande väljs av årsstämman, eller 
i förekommande fall av extra bolagsstämma eller inom styrelsen, och har ett särskilt ansvar för 
ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett 
effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande 
styrelsemötet varje år eller vid behov. Arbetsordningen fastställer fördelningen av styrelsens arbete 
mellan styrelsen och styrelsens utskott samt mellan styrelsen och verkställande direktören. Enligt 
arbetsordningen ska styrelsen besluta om strategi och budget, fastställa årsredovisning och andra 
finansiella rapporter, viktiga policys och attestinstruktion, utse verkställande direktör och utvärdera 
verkställande direktörens arbete, fastställa regler för intern kontroll samt följa upp hur den interna 
kontrollen fungerar, besluta om större investeringar och långtgående överenskommelser, besluta 
om inriktningen för styrelsens arbete, utse revisionsutskott och ersättningsutskott samt utvärdera 
styrelsens arbete. 

bolagsstyrningsrapport
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Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska följa företagets utveckling 
och säkerställa att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt 
åtagande. 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema som fastställs i förväg. Utöver dessa möten kan 
ytterligare möten anordnas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie möte. 
Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande ledningen av 
Bolaget.

Styrelsens arbete 
Styrelsens möten förbereds av styrelsens ordförande tillsammans med Bolagets verkställande 
direktör. Inför varje möte får styrelsen ett skriftligt material. Vissa frågor bereds i revisionsutskottet 
som utgörs av Christofer Sjögren (ordförande) och Hans Johansson. Återkommande ärenden vid 
styrelsemöte är genomgång av affärsläge samt finansiell rapportering. Styrelseprotokoll förs av 
Bolagets CFO. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen utvärderar styrelsearbetet årligen i enlighet med arbetsordningen. Detta görs genom en 
årligen systematisk och strukturerad process som bland annat syftar till att få fram ett bra under-
lag för förbättringar av styrelsens eget arbete. Utvärderingen görs dels individuellt, dels genom 
diskussioner vid styrelsemöten. Utvärderingen syftar till att ge styrelsens ordförande information 
om hur styrelseledamöterna upplever styrelsens effektivitet och gemensamma kompetens samt om 
det finns behov till förändringar i styrelsen. Utvärderingen av styrelsens ordförande görs av övriga 
ledamöter. Styrelsens ordförande informerar valberedningen om resultatet av utvärderingarna. 
En extern styrelseutvärdering utfördes under 2019 av Leadership Edge. Det konstaterades i ut-
värderingen att sittande styrelse besatt nödvändig vetenskaplig och kommersiell kunskap och att 
ledamöterna utgjorde en bra bas för kommande styrelsearbetet.

Sammandrag av styrelsens möten under året 
Styrelsen har under 2019 haft 14 protokollförda möten samt en strategidag. De externa revisorerna 
har under året deltagit vid ett styrelsemöte. Frågor som behandlats, förutom återkommande punk-
ter, omfattar bland annat kontinuerliga genomgångar av långsiktiga strategier, genomgång av nya 
produktmöjligheter samt budget 2020. 

Styrelsesammansättning och styrelsens oberoende
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen till den del den väljs av bolagsstämman bestå av minst 
tre ledamöter och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. I övrigt finns ingen reglering i 
bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Enligt Koden ska 
en majoritet av de stämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess 
ledning. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 
Immunovias styrelse har bedömts uppfylla kraven på oberoende.

För närvarande består Bolagets styrelse av sex ordinarie stämmovalda ledamöter.

Styrelsens medlem-
mar och dess obe-
roende återfinns i 

nedanstående 
tabell som avser 

kalenderåret 2019.

Namn Uppdrag i Bo-
laget och andra 
väsentliga 
uppdrag

Invaldes i 
styrelsen

Närvaro sty-
relsemöte

Närvaro 
ersättnings-
utskott

Närvaro 
revisions-
utskott

Beroende i 
förhållande till 
Bolaget och 
Bolagets ledning

Beroende i 
förhållande 
till större 
aktieägare

Carl Borrebaeck Styrelsens 
ordförande

2007 14/14 3/3 - Nej Nej

Åsa Hedin           Ledamot 2015 (Av-
gått 2019)

3/6 - 2/2 Nej Nej

Ann-Christine 
Sundell 

Ledamot 2017 14/14 3/3 Nej Nej

Hans Johansson Ledamot 2017 14/14 - 4/4 Nej Nej

Mimmi Ekberg Ledamot 2018 14/14 - - Nej Nej

Christofer Sjögren Ledamot 2018 12/14 - 2/2 Nej Nej

bolagsstyrningsrapport
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Styrelsen
Professor Carl Borrebaeck är en framgångsrik entreprenör och grundare av Immunovia och som därutöver varit 
med och grundat bland annat Senzagen AB (publ.) (SENZA; Nasdaq First North), BioInvent International AB (publ.) 
(BINV; Nasdaq Stockholm), samt Alligator BioScience AB (publ.) (ATORX; Nasdaq Stockholm). 2009 tilldelades pro-
fessor Borrebaeck AkzoNobels Vetenskapspris och 2012 fick han motta Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins 
guldmedalj för sin banbrytande forskning om biomarkörer, samt blev 2017 utsedd till årets Biotech Builder för sitt 
entreprenörskap. Professor Borrebaeck är permanent medlem i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin), Director för 
CREATE Health – strategiskt centrum för translationell cancerforskning, samt tidigare vice rektor vid Lunds univer-
sitet (ansvarig för dess innovationssystem samt industrisamarbete) och prefekt på Institutionen för immunteknolo-
gi. Carl Borrebaeck är också Founding Mentor för NOME (Nordic Mentor Network for Entrepreneurship).

Immunovia har ingått ett avtal med CB Ocean Capital AB avseende tjänster som ska utföras av Carl Borrebaeck. 
Carl Borrebaeck ska tillhandahålla Bolaget tjänster inriktade på att ge vetenskapligt och strategiskt stöd till Bo-
laget, till exempel vid vetenskapliga presentationer och konferenser. Tjänsterna som tillhandahålls omfattar inte 
uppgifter som hör till styrelseuppdrag. Enligt avtalet så ska CB Ocean Capital AB erhålla ersättning om 31 500 
SEK per kvartal, exklusive tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt, för arbete som Carl Borrebaeck utför 
åt Bolaget. Avtalet löper från och med 1 januari 2018 tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SenzaGen AB och CB Ocean Capital AB. Styrelseledamot i Alligator Bios-
cience AB, Clinical Laserthermia Systems AB och Scandion A/S. Bolagsman i Immunova Handelsbolag.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i LU Innovation System AB. Styrelseledamot i Atlas 
Therapeutics AB, BioInvent International Aktiebolag, LU Holding AB, Medicon Village Fastighets AB och Wn¬trese-
arch AB. Styrelsesuppleant i Endo Medical AB.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 1 709 900 aktier samt inga teckningsoptioner.

Ann-Christine Sundell har en magisterexamen i biokemi och har över 30 års erfarenhet från globala kommersiel-
la positioner inom diagnostikbranschen. Under tio års tid var Ann-Christine Sundell chef över Genetic Screening 
på PerkinElmer, ett av världens största företag i Life Science-sektorn med ansvar för ett av de fem strategiska 
affärsområden som bolaget hade, med över 1500 anställda globalt. Ann-Christine Sundell har gedigen strate-
gisk och operationell erfarenhet inom alla väsentliga områden för Immunovia såsom Sales & Marketing, R&D, 
produktion, quality och regulatoriska frågor.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Medix Biochemica Group Oy, Serres Oy, Biocartis NV, Raisio Oyj och Revenio 
Group Oyj. Delegationsmedlem i Raisio Oyj:s forskningsstiftelse och innehavare i AConsult.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Oy Medix Biochemica Ab. Styrelseledamot i Minerva-
stiftelsen, Oy Medix Ab, BluePrint Genetics Oy, Ledil Group Oy, Ledil Oy och Zymonostics ApS.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Hans Johansson är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät från tidigare roller 
inom Life Science- och Diagnostikindustrin, senast som Vice President, ansvarig för ”Companion Diagnostics”, 
inom ThermoFishers Speciality Diagnostics Group. Dessförinnan har Hans Johansson bland annat varit global 
marknadschef och ansvarig för Marketing och kommersiell utveckling inom ThermoFishers ImmunoDiagnostik 
Division samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB. Hans Johansson har även 
varit verksam som VD, styrelsemedlem och entreprenör i diverse startup-bolag i sektorn. Sammantaget har Hans 
Johansson över 30 års erfarenhet av global affärsutveckling och kommersialisering av biotekniska och diagnos-
tiska innovationer.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Doloradix AB och Myrtila AB. Styrelseledamot i QLinea AB och Uppsala 
Innovation Centre AB.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i Duvbo affärskonsult AB samt Single Technologies AB.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 23 460 aktier samt inga teckningsoptioner.

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 åtta 
år Vice President på Trelleborg AB (publ), som chef för Trelleborg Investor Relations.

Pågående uppdrag: Vice President på Trelleborg AB (publ.), som chef för Trelleborg Investor Relations.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Trelleborg Group Treasury.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 37 332 aktier samt inga teckningsoptioner.

Carl Borrebaeck (1948), 
Ordförande

Ann-Christine Sundell 
(1964)

Hans Johansson (1954)

Christofer Sjögren 
(1966)
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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 speci-
alistläkemedel. 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 bukspottkör-
telcancer. Mimmi är utbildad till Operationssjuksköterska med diverse ytterligare utbildningar såsom medicinsk 
onkologi från Lunds Universitet, kliniska prövningar på Karolinska universitetssjukhusets onkologiavdelning samt 
en Executive MBA från Stockholms Universitet.
Pågående uppdrag: Business Unit Manager Oncology Nordics på Celgene AB.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Grundare och styrelseledamot i Anhörigfonden.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Revisionsutskottet 
Revisionsutskottet utgörs av Christofer Sjögren (ordförande) och Hans Johansson. Utskottets främsta uppgift är 
att säkra kvaliteten i den finansiella rapporteringen, vilket omfattar intern kontroll, genomgång av väsentliga 
redovisnings- och värderingsfrågor samt genomgång av Bolagets externa rapporter. Utskottet ska även inför års-
stämma till valberedningen bereda förslag avseende arvode till revisorerna. Revisionsutskottet fastställer även 
vilka andra tjänster än revision som Bolaget får upphandla av Bolagets revisorer. 
Revisorerna träffar årligen styrelsen och revisionsutskottet i dess helhet, både med och utan företagsledningen 
närvarande.

Revisionsutskottets samtliga möten protokollförs och distribueras till styrelsens samtliga ledamöter. Utskottet 
lämnar vidare löpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete genom att utskottets ordförande muntligen 
rapporterar vid nästkommande styrelsemöte.

Revisionsutskottet följer företagets internkontrollarbete genom kontinuerlig återkoppling och har löpande kon-
takt med de externa revisorerna. Under 2020 kommer affärsprocesserna och kontrollprocesserna ytterligare att 
dokumenteras och utvärderas, både genom självutvärdering och genom extern bedömning.
Vid årsstämman 2019 beslutades att revisionsutskottets ordförande ska ersättas med 40 000 SEK och att övriga 
ledamöter ska ersättas med 20 000 SEK vardera.

Ersättningsutskottet 
Ann-Christine Sundell är ordförande i ersättningsutskottet med Carl Borrebaeck som medlem i ersättningsutskot-
tet. Den främsta uppgiften är att föreslå lön, andra ersättningar och anställningsvillkor för verkställande direktö-
ren och övriga ledande befattningshavare samt incitamentsprogram för respektive grupper. Ersättningsutskottet 
ska säkerställa efterlevnad av de fastställda riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. 

Ersättningsutskottet samtliga möten protokollförs och distribueras till styrelsens samtliga ledamöter. Utskottet 
lämnar vidare löpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete genom att utskottets ordförande muntligen 
rapporterar vid nästkommande styrelsemöte.

Vid årsstämman 2019 beslutades att revisionsutskottets ordförande ska ersättas med 40 000 SEK och att övriga 
ledamöter ska ersättas med 20 000 SEK vardera.

Revisorer
Vid årsstämman 2019 utsågs auktoriserade revisorn Mats Åke Andersson som huvudansvarig revisor med auk-
toriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Bolaget 
har utöver revisionsuppdraget anlitat Mazars Set Revisionsbyrå AB inom olika redovisningsfrågor. Uppgifter om 
arvode framgår av not 9.

VD och koncernledningen
VD utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbets-
fördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD och 
koncernledningen ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från koncernledning-
en inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Enligt instruktionerna för 
finansiell rapportering är VD ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att 
styrelsen inhämtar tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finan-
siella ställning. VD ansvarar härigenom tillsammans med övriga koncernledningen, för efterlevnad av koncernens 
övergripande strategi, finansiell kontroll och verksamhetskontroll, kapitalstruktur, riskhantering samt förvärv. 
Detta omfattar bland annat upprättande av finansiella rapporter och kapitalmarknadskommunikation.

Under 2019 bestod koncernledningen av VD och 6 personer i managementgruppen. Under början av 2020 utöka-
des koncernledningen med tre personer.

Mimmi Ekberg (1959)

styrelse
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Koncernledningen
Mats Grahn har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds universitet. Mats Grahn har mer än 25 års 
erfarenhet av ledande positioner inom Life Science- och diagnostikbranschen samt omfattande kunskaper inom 
affärsutveckling, strategisk utveckling, marknadsföring, produkthantering, produktutveckling och marknadsåt-
komst. Mats Grahn har lett internationella och kommersiella verksamhetsorganisationer, omstrukturerat mark-
nadsföringsorganisationer, integrerat uppköpta företag, samt drivit nystartade företag. En stor del av Mats Grahns 
erfarenheter kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, Europa, 
USA och Asien. Tidigare befattningar omfattar: CVP Marketing Dako A/S, VP Product Management GE Healtcare, 
VP Marketing Amersham Biosciences, VP Laboratory Separations Pharmacia Biotech och VP Prevas Bioinformatics.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Gusmo AB. Styrelsesuppleant i Utas Glassmakeri AB.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Alligator Bioscience AB, Atlas Therapeutics AB och 
Bmatrix AB. Ledande befattning i Spiber Technologies AB och Biocrine AB.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 365 039 aktier och 21 500 teckningsoptioner.

Rolf Ehrnström har en civilingenjörsexamen i biokemi och bioteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf 
Ehrnström är ägare av Reomics AB och independent partner på Ventac Partners. Han har lång erfarenhet av att 
leda forskning och har bland annat varit forskningschef på Dako/Agilent samt Gyros AB. Rolf Ehrnström har även 
erfarenhet som Science Director på Amersham Bioscience samt Pharmacia Biotech.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Reomics AB samt Fluimedix A/S Danmark. Ledamot i valberedning i Idogen AB
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Biomonitor A/S.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 50 750 aktier och 4 000 teckningsoptioner.

Hans Liljenborg har en ämneslärarexamen i företagsekonomi och matematik från Lunds universitet. Hans Liljen-
borg har lång erfarenhet som ekonomiansvarig för växande, globala medicintekniska bolag och har varit Finance 
Director på Physio Control Inc/Jolife AB samt Finance Manager på Vivoline Medical AB, som noterades på Nasdaq 
First North i mars 2015. Hans Liljenborg driver även en egen redovisningsbyrå.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i ADAYS AB. Styrelsesuppleant i Entreprenörskompetens i Lund AB, och IES 
Interactive Executive Search AB. Revisor i Personalkooperativet Byns Förskola Ekonomisk förening. Innehavare av 
Prosperus, enskild firma.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i E-vård MinDoktor.se Sverige AB, Jolife AB, QuickCool 
AB och Vivoline Medical AB. Revisor i Bostadsrättsföreningen Långgårdsgatan 17, styrelsesuppleant i Gantus 
Training AB och Solbacka Trading.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 17 040 aktier och 9 000 teckningsoptioner.

Laura Chirica har en Master of Science i biokemi från Umeå universitet samt doktorsexamen i biokemi från Umeå 
universitet. Med mer än 15 års erfarenhet av ledande affärsbefattningar inom Life Science och diagnostikbran-
schen bidrar Laura Chirica med omfattande kunskaper inom affärs-, organisations- och strategisk utveckling, samt 
försäljning, taktisk marknadsföring, produkthantering och produktsupport. Laura Chirica har lett och omstruktu-
rerat internationella försäljnings- och marknadsföringsorganisationer, drivit verksamhetsutveckling, integrering 
av uppköpta företag, samt utvecklat varumärken och marknadskommunikations-plattformar. En stor del av Laura 
Chiricas erfarenheter kommer från ledarskap i multinationella ledningsteam och organisationer i Skandinavien, 
Europa, USA och Asien. Tidigare befattningar omfattar: VP Sales and Marketing Euro Diagnostica AB, Director 
Purification Technologies Europe Sartorius Stedim, Global Marketing Director Dako A/S samt Global Marketing 
Program Manager GE Healthcare.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i SenzaGen AB.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i Euro-Diagnostica AB.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 32 030 aktier samt inga teckningsoptioner.

Henrik Winther har en DVM och doktorsexamen i cellbiologi och histologi från Köpenhamns Universitet. Henrik 
har varit i framkant inom companion diagnostics i över tio år och bidrar med erfarenhet inom forskning och ut-
veckling, affärsutveckling, regulatoriska frågor, tillverkning och kommersialisering av IVD-produkter. Från och med 
2006 var Henrik forsknings- och utvecklingschef på Dako A/S och hade designansvaret för HercepTest CDx-ana-
lysen. Henrik Winther blev senare chef för Dako Business Development samt var inblandad i förvärvet av Dako 
av Agilent Technologies. Tidigare anställningar har innefattat bland annat Vice President och General Manager 
på Agilent Technologies i Santa Barbara, CA, USA, samt chef för FoU-funktionen inom Companion Diagnostics 
Divisionen. Henrik Winther har tidigare arbetat som docent inom cellbiologi men har under de senaste 17 åren 
fokuserat på cancerdiagnostik. (Slutat på egen begäran vid årets utgång)
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Saga Diagnostics AB.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i Agilent Technologies och Dako A/S
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: Inga aktier samt 25 000 teckningsoptioner.

Mats Grahn, VD

Rolf Ehrnström, Chief 
Scientific Officer

Hans Liljenborg, Chief 
Financial Officer

Laura Chirica, Chief 
Commercial Officer

Henrik Winther, SVP 
Business Development 
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Linda Mellby har en magisterexamen i kemiteknik samt en doktorsexamen i immunteknologi från Institutionen 
för immunteknologi från Lunds universitet. Linda Mellby har mer än tio års erfarenhet av Immunovias plattform, 
mikroarrayteknik för rekombinanta antikroppar samt djupgående kunskaper om plattformens egenskaper, tekno-
logiutveckling samt kliniska applikationer inom onkoproteomik och autoimmunitet. Linda Mellby har varit en av 
de viktigaste forskarna som hanterat utvecklingen av Immunovias mikroarrayplattform för sjukdomsproteomik 
och har utfört omfattande arbete med processoptimering, standardisering samt kliniska studier.
Pågående uppdrag: Inga.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 32 626 aktier samt inga teckningsoptioner.

Lotta Blomgren har en MSc i Chemical Engineering från Lunds tekniska högskola och har mer än 30 års erfaren-
het inom life science- och diagnostikindustrin, varav 15 år i ledande roller. Lotta Blomgren bidrar med omfattande 
erfarenhet som ledare av produktions-, kvalitetskontroll- och logistikteam samt projektledning för överföring 
av nya produkter från utveckling till produktionsskala. Lotta Blomgrens erfarenhet omfattar även ledning av 
personal samt projektportföljer i strategiska omorganisationer av internationella produktionsnätverk, due dili-
gence för eventuella uppköp av nya företag samt kontraktstillverkning (CMO). Tidigare anställningar inkluderar 
VP Technical Operations Euro Diagnostica AB, Head of Supply Chain Bioglan AB, Director Product & Technology 
Support Ferring A/S, Head of Process Development Ferring AB, multifunktionella roller inom processutveckling 
och projektledning hos Astra AB, Kabi Pharmacia AB och ACO AB.
Pågående uppdrag: Inga.
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i Bioglan AB och EuroDiagnostica AB.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 10 510 aktier samt 2 000 teckningsoptioner.

Utökning av koncernledningen fr o m januari 2020

Mike Pettigrew, Senior VP Sales North America, har en Bachelor of Science i biologi vid Fairleigh Dickinson Uni-
versity. Han tar med sig över 30 års erfarenhet och har koncentrerat sin omfattande globala expertis till ledning 
av marknadsföring och försäljning, affärsutveckling och hantering av strategiska kunder, licensiering och förvärv, 
samt kommersiell utveckling av teknologiplattformar. Under tiden som Michael Pettigrew arbetade på Thermo 
Fisher Scientific ledde han stora regionala försäljningsteam (USA, Kanada, Latinamerika och Sydamerika) genom 
sitt ansvar för försäljningsprocessen samt teknisk support och kundsupport. Innan Thermo Fisher Scientific var 
Michael Vice President Corporate Development på Magellan Biosciences, där han hade fokus på sammangåenden 
och förvärv (M&A) och licensiering. Dessförinnan innehade Michael tjänster på GE Healthcare (VP Sales),
Amersham BioSciences (VP Genomics) och Pharmacia Biotech (Director of Marketing
Nordamerika).
  
Pågående uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): VP Sales Americas Thermo Fisher Scientific.     
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: Inga aktier samt 52 000 teckningsoptioner.

Peter Schulz-Knappe, CTO, har en doktorsexamen i medicin och en doktorsexamen i cellbiologi från Heidelbergs 
universitet, Tyskland. Han har varit verksam inom bioteknik och proteomics i över 25 år, som serieentreprenör, 
främst som CSO och CTO för bioteknikföretag. Hans fokus är forskning och utveckling av diagnostiska signatu-
rer från blod. Han har utvecklat flera plattformar med hög kapacitet för masspektrometri-baserad peptid- och 
proteinanalys samt proteinarrayer. Peter grundade BioVisioN AG i Tyskland där han utvecklade arbetsflöden 
för peptidomics, var CSO vid Proteome Sciences i Storbritannien (kvantitativ masspektrometri) samt CSO vid 
Protagen i Tyskland (proteinarrayer för autoimmuna sjukdomar och immuno-onkologi). Han ledde flera kliniska 
prövningar med internationella forskningsorganisationer och läkemedelsföretag för att utveckla ny diagnostik 
och companion diagnostics.

Pågående uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): CSO, Protagen AG, Tyskland
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: Inga aktier eller teckningsoptioner.

Linda Mellby, VP Rese-
arch & Development

Lotta Blomgren, 
Operations Director

koncernledningen
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Hans Christian Pedersen, VP Business Development, har en civilingenjörsexamen i molekylärbiologi från Köpen-
hamns universitet. Han har över 18 års branscherfarenhet med arbete inom läkemedelsutveckling, antikroppsut-
veckling, bröstcancerforskning, kompletterande diagnostikutveckling, IVD global marknadsföring, scientific affairs 
och affärsutveckling. Hans Christian har en omfattande erfarenhet av både utveckling och kommersialisering av 
diagnostiska tester och har varit involverad i att bygga och starta strategiska partnerskap med globala phar-
ma-partners.

Pågående uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Business Development Director, Unilabs; Director of Scientific Affairs, 
Agilent Technologies samt Head of Companion Diagnostics and IHC reagents, Agilent Technologies.
Innehav i Bolaget per 2019-12-31:  1912 aktier samt inga teckningsoptioner.

Annika Andersson, QA/RA Director, har en BMA-examen inom mikrobiologi från Malmö Universitet. Hon har 
mer än 25 års erfarenhet inom life science- och diagnostikindustrin, med fokus på regulatory affairs och kvali-
tetssäkring av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Annika har erfarenhet av globalt arbete med 
regulatoriska strategier och processer för godkännande av IVD-produkter. Hon har lett regulatoriska processer 
för CE-märkning och godkännande av IVD-produkter i bland annat Kanada, Kina, Indien, Japan, Korea, Mexiko, 
Ryssland samt 510(k)-godkännanden i USA.

Pågående uppdrag: Inga
Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Ledande befattning i Euro Diagnostica AB (numera SVAR Life Science AB).
Innehav i Bolaget per 2019-12-31: 2 800 aktier samt 3 000 teckningsoptioner.

Ersättning till koncernledningen
Den totala ersättningen och övriga ersättningar som beviljas, direkt eller indirekt, av Bolaget till 
medlemmarna i koncernledningen anges i not 10. Bolaget har inte beviljat några lån till medlem-
marna i koncernledningen.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman den 26 april 2019 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare:
Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga 
sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig 
och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn 
till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i 
den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses 
verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. 
Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller 
andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på 
utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan 
befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets 
ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska 
inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt 
svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig er-
sättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt 
gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge 
rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och 
annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsäg-
ningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta 
lönen för två år. Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar 
dessa principer. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att 
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningsha-
vare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

koncernledningen
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Intern revision
Koncernen är liten med en enkel juridisk och operativ struktur med utarbetade styr- och internkon-
trollsystem. Styrelsen har mot bakgrund av detta valt att inte ha en särskild internrevision.
Styrelsens ansvar för intern kontroll och styrning regleras i aktiebolagslagen och i årsredovis-
ningslagen, därutöver tillämpas Koden. Immunovia eftersträvar att driva verksamheten på ett 
så effektivt sätt som möjligt. Den finansiella rapporteringen ska vara tillförlitlig och återspegla 
Bolagets verksamhet på ett korrekt sätt samt vara upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och 
förordningar. Styrelsen fastställer vilka rapporter som ska tas fram för att styrelsen ska kunna följa 
Bolagets utveckling. Kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelsen utvärderas i första 
hand av revisionsutskottet. 

Intern kontroll och kontrollmiljö
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, som 
innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll 
och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyr-
ningsrapporten, samt Koden. Styrelsen ska bland annat se till att Bolaget har god intern kontroll 
och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och 
intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av 
Bolagets verksamhet och de risker som Bolaget och dess verksamhet är förknippad med. En viktig 
del i kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommu-
nicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av policyer och 
riktlinjer omfattar alla väsentliga områden och att dessa ger vägledning till olika befattningshavare 
i koncernen. 

En viktig del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policyer, 
riktlinjer och ramverk. Dessa inkluderar styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, Informations-, och 
finanspolicy. Syftet med dessa policyer är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. 
Samtliga policyer revideras årligen av och fastställs av företagsledning eller styrelse. Vidare arbetar 
styrelsen för att organisationsstrukturen ska ge tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en 
effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att Bolagets operativa 
strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas. Den interna kontrollen ska vidare 
säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprät-
tad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt 
att krav på noterade bolag efterlevs. 

Finansiell rapportering 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rap-
porteringen. I syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen antagit 
ett antal policys och styrdokument som reglerar den finansiella rapporteringen. Dessa utgörs 
huvudsakligen av styrelsens arbetsordning, instruktion för den VD samt instruktion för finansiell 
rapportering. Styrelsen har också antagit en särskild attestordning samt en finanspolicy. Bolaget har 
en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning 
och finansiell rapportering. Styrelsen har vidare inrättat ett revisionsutskott som har som huvud-
saklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna 
kontrollen efterlevs samt att löpande kontakter med Bolagets revisor upprätthålls. Ansvaret för att 
upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen avseen-
de den finansiella rapporteringen har delegerats till Bolagets VD. Denna rapporterar löpande till 
styrelsen i enlighet med den fastlagda instruktionen för VD och instruktionen för finansiell rap-
portering. Styrelsen får även rapporter från Bolagets revisor. Styrelsen har, baserat på bedömd god 
kontrollmiljö och extern granskning av revisorer, bedömt att det inte finns särskilda omständigheter 
i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar att en funktion för internrevision inrättas. 

Riskbedömning
I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan uppstå om de grundläggande kraven på den 
finansiella rapporteringen i Bolaget inte uppfylls. Bolagets ledningsgrupp har i ett särskilt riskut-
värderingsdokument identifierat och utvärderat de risker som aktualiseras i Bolagets verksamhet 
samt utvärderat hur riskerna kan hanteras. Inom styrelsen ansvarar primärt revisionsutskottet för 
att löpande utvärdera Bolagets risksituation varefter styrelsen även gör en årlig genomgång av 
risksituationen. 

koncernledningen
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Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell 
rapportering. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och uppföljning av bolagsledningen. 
Detta sker genom både interna och externa kontrollaktiviteter samt genom granskning och uppfölj-
ning av Bolagets styrdokument som är relaterade till riskhantering. 

Information och kommunikation 
Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja riktigheten av den 
finansiella rapporteringen och möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till 
styrelse och ledning, exempelvis genom att styrande dokument i form av interna policies, riktlinjer 
och instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och är kända för 
berörda medarbetare. Styrelsen har också antagit en informationspolicy som reglerar Bolagets 
informationsgivning för bland annat extern finansiell information i form av delårsrapporter, bok-
slutsrapport, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med väsentliga händelser som kan 
ha kurspåverkan. Informationsgivningen följer de krav som anges i Nasdaq Stockholms Regelverk 
för emittenter. Styrelsen behandlar de externa finansiella rapporterna innan de publiceras. Infor-
mationspolicyn fastställer också hur kommunikationen ska ske och vilka som företräder Bolaget. 
Information som distribueras genom pressmeddelanden finns även på Bolagets webbplats, liksom 
annan information som bedöms vara värdefull.

Uppföljning
Efterlevande och effektiviteten i de interna kontrollerna följs upp löpande. VD ser till att styrelsen 
löpande erhåller rapportering om utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av 
Bolagets resultat och ställning samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis forsk-
ningsresultat och viktiga avtal. VD avrapporterar också dessa frågor på varje styrelsemöte.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Immunovia AB (publ.), org.nr 556730-4299

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 på sidorna 26-37 och
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Min granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyr-
ningsrapporten. Detta innebär att min granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att 
denna granskning ger mig tillräcklig grund för mina uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Den är förenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Lund den 20 mars 2020

Mats-Åke Andersson 
Auktoriserad revisor




