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Rockad i Lipigons styrelse 
 
Valberedningen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") föreslår att Lars 
Öhman väljs till ordförande vid årsstämman. Nuvarande styrelseordförande 
Urban Paulsson har meddelat att han inte ställer upp till omval till 
ordförandeposten, dock står han till förfogande för omval som 
styrelseledamot.  
 
 
Urban Paulsson har efter att kallelsen för Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") årsstämma 2022 
skickades ut, meddelat Bolagets valberedning att han inte längre är tillgänglig för omval till 
ordförandeposten i Bolaget men att han fortsatt står till förfogande för omval som styrelseledamot. 
Valberedningens förslag är att Lars Öhman, mångårig styrelseledamot i Lipigon, vid årsstämman väljs 
till Lipigons styrelseordförande. 
 
Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 11.30 CET. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon 
E-post: stefan@lipigon.se 
Telefon: 0705-78 17 68 

Om Lipigon  
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i 
kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge 
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot 
bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av 
fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-
läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen 
lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi 
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se. 
 
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på̊ Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser 
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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