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Förslag till val av nya styrelseledamöter samt fastställande av styrelsearvode i 
Immunicum AB (publ), org. nr 556629–1786, (”Bolaget”)  

 

 

Van Herk Investments B.V. (”Van Herk”), representerandes cirka 43 procent av det totala antal aktier 

och röster i Bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.  

 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Van Herk nyval av Andrea van Elsas och 

Dharminder Chahal. För det fall stämman beslutar om val av Andrea van Elsas och Dharminder 

Chahal kommer styrelsen bestå av styrelseordförande Michael Oredsson samt styrelseledamöterna 

Steven Glazer, Charlotte Edenius, Christine Lind, Sven Andreasson, Helén Tuvesson, Andrea van Elsas 

och Dharminder Chahal för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 

Van Herk föreslår att Andrea van Elsas och Dharminder Chahal ska erhålla samma arvode som övriga 

styrelseledamöter i Bolaget, dvs 150 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på 

tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2021. 

 

Kort beskrivning av föreslagna nya styrelseledamöter: 

 

Andrea van Elsas 

Andrea van Elsas föddes 1966 och har en doktorsexamen i immunologi och onkologi från University 

of Leiden och en masterexamen i molekylär och cellbiologi från University of Amsterdam. Andrea van 

Elsas är för närvarande venture partner i Third Rock Ventures och sitter i vetenskapliga rådet 

(Scientific Advisory Board) i Lava Therapeutics (ordförande), InteRNA Technologies och i Supervisory 

Board i DCPrime. Han har tidigare arbetat som Chief Scientific Officer i Aduro Biotech efter förvärvet 

av BioNovion, ett företag som han grundade 2011, och har haft olika befattningar i Organon 

(förvärvat av Schering-Plough och senare av Merck) i Oss, Nederländerna, och Cambridge, 

Massachusetts. 

 

Andrea Van Elsas var ansvarig för immun-onkologiportföljen och anti-PD1-programmet som senare 

blev känt som pembrolizumab medan han arbetade för Organon och Schering-Plough. Som 

forskarassistent arbetade Andrea i laboratoriet för 2018 års Nobelpristagare Jim Allison vid University 

of California, Berkeley och är en av uppfinnarna av de ursprungliga anti-CTLA-4-patenten som låg till 

grund för utvecklingen av ipilimumab, den första checkpoint-hämmaren, vilken godkändes 2011 av 

FDA för behandling av malignt melanom. 

 

Andrea van Elsas äger inga aktier i Immunicum. 

 

Dharminder Chahal 

Dharminder Chahal föddes 1976 och har en magisterexamen i företagsekonomi från Erasmus 

University Rotterdam och en magisterexamen inom flyg- och rymdteknik från Delft University of 

Technology. Dharminder Chahal är verkställande direktör och grundare av SkylineDx, ett företag 

baserat i Rotterdam, Nederländerna, som utvecklar diagnostiska tester inom onkologi. Han är också 

ägare och styrelseledamot i Exponential BV, i vilken egenskap han fungerar som konsult för Van Herk 
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Investments, och är styrelseledamot i BioInvent, Ceradis, Medis Medical Imaging, Sensara och 

Vitalnext samt rådgivande styrelseledamot i BioGeneration Ventures II, Thuja Capital Fund I och Gilde 

Healthcare Funds II och III. Dharminder Chahal har tidigare haft olika befattningar inom 

investmentbanker och kapitalförvaltning, bland annat i Kempen & Co och Robeco. 

 

Dharminder Chahal har byggt ett omfattande nätverk inom den globala life science-industrin och har 

goda meriter inom komplexa företagstransaktioner inklusive försäljning av Van Herk Investments 

ägande i Crucell till Johnson och Johnson, försäljning av deVGen till Syngenta och försäljning av 

Ablynx till Sanofi. Som styrelseledamot eller rådgivare har han varit och är fortfarande aktiv för flera 

europeiska företag inom life science. 

 

Dharminder Chahal äger 1,323,073 aktier i Immunicum, vilket är de aktier som han erhöll som en del 

av betalningen för sina minoritetsaktier i DCPrime B.V. 

 

 

 

 


