Bilaga till agenda för bolagsstämma i
SensoDetect AB (publ)
avseende punkt 10. val till styrelse.

Valberedningen i SensoDetect har meddelat Bolaget att man kommer att föreslå en ny styrelse
vid stämman. Valberedningens intention och målsättning i arbetet har varit att balansera in
nytt blod på samma gång som bolaget behåller kompetens.
Den nya styrelsen föreslås bestå av Jan Andersson, Adam Schatz, Konstantin Lebedev, Jonas
Eberhart, Per-Ola Rosenqvist, Sören Nielzén med Jan Andersson som ordförande. Kortfattad
information om de föreslagna styrelseledamöterna finns nedan.
Jan Andersson förslås som ordförande. Jan är en positiv, utåtriktad och marknadsorienterad
person med mycket goda kunskaper inom produktplacering, marknadsföring, marknadsstöd
och försäljning. Han har också en god teknisk insikt och erfarenheter av att arbeta med studier,
regulatoriska frågor och marknadsföring. Hans erfarenheter har samlats under ett antal år på
Gambro och nu senast som marknadsdirektör på Baxter. Jan avser att vara operativ vid sidan
av Johan Olson, VD.
Adam Schatz föreslås som ny ordinarie styrelseledamot. Adam har mött SensoDetect tidigare
i sin roll som VD, affärsutvecklare och portföljförvaltare vid Teknoseed, Ideon, Lund med ett
förflutet från Goldman Sachs Han har en mycket god insikt i såväl innovationsmiljöerna som
de finansiella kanalerna och de argument som biter. Efter tiden på Teknossed har Adam
arbetat för Gambro som Vice President. Adam Schatz har en master i Finansiering och en
Bachelor i filosofi.
Konstantin Lebedev förslås som ny ordinarie styrelseledamot. Konstantin är en opinionsledare
inom europeisk Psykiatri. Han har en djupgående kunskap om läkemedelsindustrin avseende
såväl utveckling, prövning, marknad som ledning. Han har varit ansvarig för upp till 460
anställda. Konstantin är specialiserad på planering av strategisk utveckling och
förändringsarbete. Han har varit anlitad som Global Medical Advisor (Medical Marketing
Manager) vid Lundbeck. Har varit aktiv inom många forsknings team och engagerats i olika
utredningar. Konstantin har varit VD för ett kvinnosjukhus och ett stort antal andra
befattningar. Konstantin är en Key Opinion Leader KOL, han har en mycket imponerande CV
som inte kan återges kortfattat, han stärker bolagets kompetens inom såväl psykiatri som
läkemedelsindustri.
Jonas Eberhart förslås som ny ordinarie styrelseledamot. Jonas är Senior Medical Advisor, R&D
vid Lundbeck sedan 2010 och Associate Professor vid Lunds universitet. Han är senior
researcher vid Kings College London, International Medical Manager vid Lundbeck och
verksam psykiatriker vid Lunds Universitetssjukhus. Jonas har en lång och imponerande CV
som inte kan återges kortfattat, han stärker bolagets kompetens inom såväl psykiatri som
läkemedel
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Per-Ola Rosenqvist Per-Ola Rosenqvist, född 1958, marknadsansvarig och ordinarie
styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB (publ). Rosenqvist har lång erfarenhet av arbete i
ledande befattningar inom Clean Tech, metall- och tillverkningsindustrin. Härutöver har
Rosenqvist internationell erfarenhet av affärer.
Sören Nielzén Nielzén, född 1937, är en av upphovspersonerna till metoden och medgrundare
till Bolaget. Nielzén är sedan 2005 styrelseledamot i SensoDetect. Nielzén är docent och
överläkare (psykiatri). Nielzén har tidigare varit studierektor inom psykiatri vid Lunds
universitet samt gästprofessor i Wien. Nielzén är internationellt erkänd inom klinisk
psykoakustik och hans avhandling ”Music, Mind and Mental Illness” ses som ett referensverk.
Pär Henriksson, Ebba Fåhraeus och Erik von Schenck har meddelat valberedningen att de
avböjer omval. Pär Henriksson har samtidigt meddelat att han står till förfogande avseende
rådgivning, regulatoriska frågor och framförallt vidareutveckling av såväl mjukvara som
hårdvara.
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