
 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBLIQUE THERAPEUTICS AB 

Aktieägarna i OBLIQUE THERAPEUTICS AB, org.nr 559017-4487 (”OBLIQUE” eller ”Bolaget”), kallas 

härmed till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021.  

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin 

Med anledning av den fortsatta spridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att 

stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att 

underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. 

Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det 

kommer inte att vara möjligt att delta fysiskt på stämman. Deltagande vid stämman kommer istället 

ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken 

Förhandsröstning.   

OBLIQUE uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning 

(poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman 

offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.  

Förutsättningar för deltagande 

Den som önskar delta vid stämman ska:  

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2021, alternativt, 

om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast 

9 juni 2021, och 

• dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken 

”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 14 juni 2021. 

Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos 

förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman 

(rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos 

Euroclear Sweden AB senast 9 juni 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före 

denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.  

Förhandsröstning 

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital 

poströstning.  

För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt 

på Bolagets hemsida, www.oblique.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se 

tillhanda senast 14 juni 2021.   

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till 

stämman utan inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan.  



 

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas 

formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på 

Bolagets hemsida, www.oblique.com.  

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela 

förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. 

Ärenden på stämman 

Förslag till dagordning 

1) Stämman öppnas; 

2) Val av ordförande vid stämman; 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4) Val av en eller två justeringspersoner; 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6) Godkännande av dagordning; 

7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen; 

8) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 

och koncernbalansräkningen;  

9) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 

10) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

i) Hans-Peter Ostler  

ii) Owe Orwar 

iii) Carolina Trkulja 

iv) Lars Molinder 

v) Alexander Moscho 

vi) Jonas Sjögren 

vii) Claes Post  

11) Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter; 

12) Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer; 

13) Val av styrelse:  

Valberedningens förslag till styrelse: 

i) Hans-Peter Ostler  

ii) Lars Molinder  

iii) Carolina Trkulja; 



 

iv) Daniel Johnsson  

v) Marianne Dicander 

vi) Stefan Ståhl 

vii) Camilla Svensson  

viii) Pernilla Wittung Stafshede 

14) Val av styrelsens ordförande; 

15) Val av revisor; 

16) Beslut om instruktion till valberedningen; 

17) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare; 

18) Beslut om antagande av ny bolagsordning; 

19) Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter;  

20) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget;  

21) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – leverans och säkringsåtgärder för kvalificerade 

personoptioner;  

22) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller 

teckningsoptioner och/eller konvertibler; 

23) Beslut om justeringsbemyndigande; 

24) Stämmans avslutande. 

Valberedningen 

Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämmans antagna principer av en representant 

vardera utsedda av de två största aktieägarna per den sista dagen i augusti 2020 samt styrelsens 

ordförande. Valberedningen har utgjorts av Daniel Johnsson, Lars Olsson och styrelsens ordförande 

Hans-Peter Ostler vilka tillsammans representerar cirka 20 procent av det totala antalet aktier och 

röster i Bolaget. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Johnsson.  

Valberedningens beslutsförslag 

2. Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att advokat Dag Fredlund eller, vid förhinder för honom, den som 

valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.  

 

11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter  

Valberedningen föreslår att åtta styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa 

årsstämma.  



 

12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande 

(förra årets nivåer inom parantes): styrelsens ordförande åtta (fyra) prisbasbelopp, ledamot som ej är 

anställd i Bolaget fyra (två) prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2021 ska tillämpas vid beslut enligt 

denna punkt. 

Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå om 50 000 kronor till utskottets ordförande 

och 25 000 kronor utgår till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott 

föreslås att arvode ska utgå om 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar av 

utskottets övriga ledamöter. 

Bolagets externa styrelseledamöter föreslås få delta i Bolagets optionsprogram. 

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 

32 prisbasbelopp. 

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. 

13. Val av styrelse 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans-Peter Ostler, Carolina Trkulja och Lars 

Molinder, samt nyval av styrelseledamöterna Daniel Johnsson, Marianne Dicander, Stefan Ståhl, 

Camilla Svensson och Pernilla Wittung Stafshede.  

Owe Orwar har avböjt omval. 

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, 

www.obliquet.com. 

14. Val av styrelsens ordförande 

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Daniel Johnsson. 

15. Val av revisor 

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås revisionsbolaget KPMG AB. KPMG har 

meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Sven Cristea att vara huvudansvarig revisor. 

Det noteras att Sven Cristea har varit Bolagets revisor sedan 2015.  

16. Beslut om instruktion till valberedningen 

Valberedningen föreslår följande instruktion till valberedningen: 

1. Utseende av valberedning m.m.  

1.1 Valberedningen, som väljs för tiden intill dess att en ny valberedning har blivit utsedd, ska 

bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller 

ägargrupperna enligt punkt 1.2 nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt 

styrelsens ordförande.   

1.2 Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från 

Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Vid bedömning av aktieägares 



 

storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear 

Sweden ABs register (”Aktieägargrupp”). 

1.3 Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att Bolaget erhållit ägarstatistik från 

Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september kontakta de tre största 

aktieägarna eller Aktieägargrupperna för att utröna om de önskar utse ledamöter till 

valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna eller Aktieägargrupperna 

avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra 

större aktieägare eller Aktieägargrupper att utse en ledamot till valberedningen. Sådant 

erbjudande ska lämnas i storleksordning till de andra större aktieägarna eller 

Aktieägargrupperna (d.v.s. först ska den fjärde största aktieägaren eller Aktieägargruppen 

tillfrågas, därefter den femte största aktieägaren eller Aktieägargruppen, etc.). Förfarandet ska 

fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande. 

1.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess 

ledamöter. 

1.5 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens 

ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens 

ordförande. 

1.6 Så snart valberedningen har konstituerat sig ska Bolaget på sin hemsida lämna uppgift om i) 

namnen på ledamöterna i valberedningen och ii) om hur aktieägare kan lämna förslag till 

valberedningen. 

1.7 Om en förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i september men 

före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare 

eller Aktieägargrupp som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen 

därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till 

valberedningen (”Ny Storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer 

önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i 

valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren eller 

Aktieägargruppen ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. 

Om en Ny Storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till 

valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye 

storägaren utser till ledamot i valberedningen. 

1.8 En aktieägare eller Aktieägargrupp som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att 

entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan 

onödigt dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är 

valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska 

innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot 

i valberedningen. 

1.9 Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare eller Aktieägargrupp frånträder 

sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare eller 

Aktieägargrupp som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av 

aktieägaren eller Aktieägargruppen, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare eller 



 

Aktieägargrupp att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska lämnas i 

storleksordning till de andra större aktieägarna eller Aktieägargrupperna (dvs. först till den 

största aktieägaren eller Aktieägargruppen som inte redan har utsett en ledamot till 

valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största 

aktieägaren eller Aktieägargruppen som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller 

tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är 

fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens 

ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens 

ordförande). 

2. Uppgifter 

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till: 

a) ordförande vid årsstämma,  

b) antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,  

c)       val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, suppleanter, samt val av styrelsens        

ordförande,  

d) arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna (inklusive eventuellt 

arbete i styrelsens utskott),  

e) antal revisorer och revisorssuppleanter,  

f) revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,  

g) arvode till revisorer, och   

h) i förekommande fall, ändring av instruktion för valberedningen. 

2.2 Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intresse. 

2.3 Valberedningen ska förse styrelsen med sina förslag till beslut i god tid före senaste dag för 

kallelse till årsstämma eller, i förekommande fall, extra bolagsstämma. 

3. Sammanträde 

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna 

fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla till dess första sammanträde. 

Valberedningens ordförande ska kalla till övriga sammanträden. Om en ledamot begär att 

valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. 

3.2 Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i 

ärendet får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets 

behandling. 

3.3 Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika 

röstetal avgörs valet genom lottning. 



 

3.4 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande 

ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens 

ordförande. 

3.5 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av 

valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska 

föras och förvaras i enlighet med för Bolaget vid var tid gällande policy för styrelseprotokoll.  

4. Sekretess 

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets 

angelägenheter och denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten 

genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget. 

5. Arvode och kostnadsersättning 

Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen. Valberedningen får dock belasta Bolaget 

med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för 

valberedningen. 

Styrelsens beslutsförslag 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som 

upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och 

som har kontrollerats av justeringspersonerna. 

4. Val av en eller två justeringspersoner 

Till personer att justera protokollet föreslås Daniel Johnsson och Owe Orwar, eller, vid förhinder för 

någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas 

uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i 

stämmoprotokollet. 

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens 

förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 

2020.  

17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare 

Ersättning till ledande befattningshavare.  

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande 

befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa att Bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade 

arbetstagare i ledande befattning är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas 

marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.   

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön och 

pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma 



 

under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 30 procent av årslönen. Vidare ska ledande 

befattningshavare ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och 

företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.  

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas premiebaserade pensionsavtal. Premien ska 

motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1 eller maximalt 25 procent av bruttolön. 

I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier 

och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade 

pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering1. 

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstid för ledande befattningshavare (vd exkluderad) 

varierar mellan tre till sex månader. Uppsägningstiden för Bolagets vd uppgår till sex månader vid 

uppsägning från vd:s sida och tolv månader vid uppsägning från Bolagets sida. Vid uppsägning från 

Bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex 

månadslöner.  

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns 

särskilda skäl för det. 

Ersättning till styrelsen 

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen 

rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget inom deras 

respektive kompetensområde. Stämmovalda styrelseledamöter ska i dessa fall kunna arvoderas för 

tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket 

ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten 

helägt eller delägt bolag. 

18. Beslut om antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att det i aktiebolagslagen avskaffade begreppet ”firma” tas bort från § 1 i 

bolagsordningen och ersätts med ”företagsnamn” samt att (publ) läggs till i Bolagets företagsnamn. 

Styrelsen föreslår också att § 8 om deltagande i bolagsstämma ändras till följd av lagändring i 

aktiebolagslagen, innebärande att avstämningsdagen inför en bolagsstämma i börsbolag ska infalla 

sex bankdagar före stämman. Vidare föreslår styrelsen att en ny § 11 i bolagsordningen införs för att 

ge styrelsen möjlighet att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en 

bolagsstämma. Numreringen ändras följaktligen för alla efterkommande punkter. Därutöver föreslås 

även vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen. 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  

§ 1 Firma 

Bolagets firma är OBLIQUE THERAPEUTICS 

AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är OBLIQUE 

THERAPEUTICS AB (publ). Bolaget är publikt 

(publ). 

 
 



 

§ 8 Rätt att närvara på bolagsstämma 

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska 

dels vara upptagen i utskrift eller annan 

framställning av hela aktieboken avseende 

förhållandena fem vardagar före stämman, dels 

anmäla sig till bolaget senast den dag som 

anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag 

får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 

inte infalla tidigare än femte vardagen före 

stämman.  

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 

eller två biträden, dock endast om aktieägaren 

har gjort anmälan härom enligt föregående 

stycke.  

§ 8 Rätt att närvara på bolagsstämma 

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast 

om aktieägaren anmäler detta till bolaget den 

dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 

dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 

och inte infalla tidigare än femte vardagen före 

stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 

eller två biträden; dock endast om aktieägare till 

bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som 

anges i föregående stycke. 

Styrelsen äger besluta att den som inte är 

aktieägare i bolaget ska, på de villkor som 

styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på 

annat sätt följa förhandlingarna vid 

bolagsstämma. 

 § 11 Insamling av fullmakter och poströstning 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det 

förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att 

aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före 

bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 

a § aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 11 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 

avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 

om värdepapperscentraler och kontoföring av 

finansiella instrument.  

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på 

avstämningsdagen är införd i aktieboken och 

antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. 

lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler 

och kontoföring av finansiella instrument eller 

den som är antecknad på avstämningskonto 

enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda 

lag, ska antas vara behörig att utöva de 

rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 

aktiebolagslagen (2005:551). 

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna 

rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

19. Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter  

Aktieägare Jonas Sjögren föreslår att stämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 130 000 

teckningsoptioner av serie TO 2021/2023:1 berättigande till nyteckning av 130 000 aktier i Bolaget. 



 

Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
följande styrelseledamöter i Bolaget: 

 

Tecknare  Antal teckningsoptioner     

Daniel Johnsson  20 000 

Lars Molinder   35 000 

Hans-Peter Ostler  35 000 

Camilla Svensson  10 000 

Pernilla Wittung Stafshede  10 000 

Stefan Ståhl   10 000 

Marianne Dicander  10 000 

 

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan. 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat 

incitamentsprogram för ovan angivna styrelseledamöter. Genom ett sådant program erbjuds 

styrelseledamöterna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till 

ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess 

aktieägare. 

Teckningsoptionerna av serie TO 2021/2023:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar 

teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande stämman i Bolaget. 

Marknadsvärdet beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär 

uträkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på aktiekursen per den 5 maj 2021, 

uppgår till 0,78 kronor per teckningsoption. Givet att teckningskursen inte fastställs förrän dagen för 

stämman i Bolaget kan det faktiska marknadsvärdet per option komma att skilja sig något från nu 

angivet belopp.  

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. 

Teckning ska ske senast den 30 juni 2021. Betalning av vederlaget, enligt ovan, per tecknad 

teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 2 juli 2021. Styrelsen ska dock äga rätt 

att senarelägga sista dag för teckning respektive betalning. 

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras. 

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske.  

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning. 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan 

ökas med högst 6 500 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 

130 000 nya aktier. 



 

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 

oktober 2023 till och med den 31 december 2023. 

Teckningskursen ska uppgå till 40 kronor per aktie. 

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på 

den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos 

Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Utspädning 

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2021/2023:1 kan 130 000 nya 

aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i 

Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. 

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. 

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av 

teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten 

för utgivande till styrelseledamöterna. 

Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed 

uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna som tecknar optioner, som Bolaget är skyldigt 

att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad 

skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa 

begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende 

teckningsoptionsprogrammet. 

Beredning av ärendet 

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram på uppdrag av aktieägare Jonas Sjögren, som 

har beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen av deltagare som kan komma att omfattas 

av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.  

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m. 

På årsstämman i Bolaget 2019 beslutades om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner (serie 

TO 2019/2021) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet omfattar 

totalt 250 000 teckningsoptioner med en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 

september 2021 till och med den 31 december 2021 till en teckningskurs om 40 kronor. 

Beslutsregler 

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna 

som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de särskilda optionsvillkoren. Villkoren innehåller 

bland annat sedvanliga omräknings principer. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet 

med vad som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar". 



 

20. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget 

Styrelsen föreslår att högst 235 000 teckningsoptioner av serie 2021/2023:2 berättigande till teckning 

av högst 235 000 aktier i Bolaget emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa 

teckningsoptioner enligt följande.  

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. 

Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i Bolagets beslut överlåta 

teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget enligt vad som 

framgår nedan. Teckningsoptionerna ska ges ut till en teckningskurs om 0,78 kronor per 

teckningsoption som motsvarar marknadsvärde fastställt med tillämpning av Black & Scholes 

optionsvärderingsmodell. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i stämmoprotokollet. 

Överteckning kan inte ske. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av 

några förbehåll. 

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 oktober 2023 till och med 31 

december 2023 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av 

teckningsoption ska uppgå till 40 kronor per aktie. Aktie som tecknas med utnyttjande av 

teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 

som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i 

aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga 

intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet att delta i 

ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge 

ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner. 

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Bolaget till ledande befattningshavare, 

nyckelpersoner, anställda eller uppdragstagare ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs 

med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Med hänsyn till att teckningsoptionerna 

ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet i sig medföra några 

kostnader utöver vissa begränsade kostnader för upprättande och administration. 

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.  

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av 

Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för 

registrering. 

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Bolagets överlåtelser av ovan angivna teckningsoptioner av 

serie 2021/2023:2 på följande villkor. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma 

följande kategorier av medarbetare och uppdragstagare:   

 



 

Kategori Högsta antal 

optioner/person 

Högsta antal optioner/kategori 

Ledningsgrupp  

högst 1 personer 

75 000 75 000 

Övriga anställda  

högst 4 anställda 

10 000 35 000 

Nyckeluppdragstagare högst 3 

uppdragstagare) 

75 000 125 000 

 

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma de personer som vid 

anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda alternativt avslutat sitt 

engagemang eller uppdrag i Bolaget på annat sätt. 

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare, bl.a. i samband med eventuellt 

införande av nya tjänster/befattningar i Bolaget. Dessa nya medarbetade ska inte medräknas i det 

högsta antal personer som anges under respektive befattningskategori, dock att högsta antal optioner 

per kategori inte ska påverkas. För förvärv av nya medarbetare ska villkoren vara desamma eller 

motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då 

aktuella marknadsvärdet. 

Tilldelning 

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 15 juni 2021 till 

och med den 15 juli 2021. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv 

samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den 

initiala anmälningsperiodens utgång. Överlåtelse till deltagarna i programmet ska ske snarast efter 

anmälningsperiodens utgång.  

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin 

tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska 

avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning 

får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori 

överskrids med 50 procent. 

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning. 

Pris och betalning m.m. 

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs 

utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med 

tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.  

Utspädning 



 

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka 

med 11 750 kronor fördelat på 235 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 1,5 procent av 

antal aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen). 

Tillsammans med befintligt incitamentsprogram (se mer info nedan) blir den totala utspädningen ca 

3,1 procent vid fullt utnyttjande av båda programmen i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i 

Bolaget per dagen för kallelsen). 

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. 

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av 

teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten 

för överlåtelsen till deltagarna i programmet.  

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris som ovan angivet. Därmed 

uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt 

att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad 

skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa 

begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende 

teckningsoptionsprogrammet. 

Beredning av ärendet 

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter 

beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Förutom de tjänstemän som har berett frågan enligt 

instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i 

utformningen av villkoren.  

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.  

På årsstämman i Bolaget 2019 beslutades om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner (serie 

TO 2019/2021) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet omfattar 

totalt 250 000 teckningsoptioner med en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 

september 2021 till och med den 31 december 2021 till en teckningskurs om 40 kronor. 

Instruktion till styrelsen 

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt 

att tillse att styrelsen genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.  

Beslutsregler 

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna 

som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2021/2023:2 framgår av de särskilda optionsvillkoren. 

Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräknings principer. Optionsvillkoren kommer att finnas 

tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar". 



 

21. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – leverans och säkringsåtgärder för kvalificerade 

personaloptioner  

Kvalificerade personaloptioner  

Styrelsen fattade den 23 december 2020 beslut om utgivande av 300 000 s.k. kvalificerade 

personaloptioner enligt definitionen i 11a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229) till ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget inom ramen för ett incitamentsprogram (”KPO 2020”).   

KPO 2020 omfattar 11 anställda i Bolaget och optionsrätten regleras i ett personaloptionsavtal 

ingånget mellan Bolaget och den anställde. Varje kvalificerad personaloption ger innehavaren rätt att 

efter en intjänandeperiod om tre år, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, förvärva en aktie i Bolaget från 

Bolaget till ett lösenpris motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället.   

Bolaget har enligt personaloptionsavtalets villkor en möjlighet att, vid påkallande av de kvalificerade 

personaloptionerna, fullgöra sina skyldigheter gentemot innehavaren genom att vederlagsfritt överföra 

motsvarande antal teckningsoptioner i Bolaget till innehavaren. 

För att säkerställa Bolagets fullgörande av sina skyldigheter enligt utgivna kvalificerade 

personaloptioner inom KPO 2020 föreslår styrelsen att Bolaget ska emittera och besluta att överföra 

teckningsoptioner till deltagare i KPO 2020 i enlighet med nedan.  

Teckningsoptioner  

Styrelsen föreslår att högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:3 berättigande till teckning 

av högst 300 000 aktier i Bolaget emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa 

teckningsoptioner enligt följande.  

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. 

Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i Bolagets beslut överlåta 

teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget enligt vad som 

framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske 

direkt i stämmoprotokollet. Överteckning kan inte ske. De nya aktier som kan komma att utges vid 

nyteckning omfattas inte av några förbehåll. 

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden den 1 december 2023 till och med 

31 december 2024 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie vid utnyttjandet av 

teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid tillfället för teckning.  

Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången 

på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos 

Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar möjliggöra Bolagets 

fullgörande av skyldigheter enligt kvalificerade personaloptioner som utgivits i syfte att främja Bolagets 

långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner 

möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets 

värdeutveckling.  



 

Bolaget ska överföra teckningsoptionerna till innehavare av kvalificerade personaloptioner 

vederlagsfritt. De kvalificerade personaloptionerna avses uppfylla kriterierna för särskilda 

skattelättnader i 11 a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed uppkommer inget sådant 

förmånsvärde, för deltagarna som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala 

avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. 

Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av 

externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. 

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.  

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av 

Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för 

registrering. 

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta 

teckningsoptioner av serie 2021/2024:3 till innehavare av kvalificerade personaloptioner inom KPO 

2020 i enlighet med villkoren för de kvalificerade personaloptionerna.    

Rätt att erhålla teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare och 

uppdragstagare:   

Kategori Högsta antal 

optioner/person 

Högsta antal optioner/kategori 

Ledningsgrupp  

högst 2 personer 

50 000 75 000 

Nyckelanställda  

högst 3 personer 

50 000 125 000 

Övriga anställda  

högst 6 anställda 

20 000 100 000 

 

Rätt att erhålla teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma de personer som vid 

anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda alternativt avslutat sitt 

engagemang eller uppdrag i Bolaget på annat sätt. 

Tilldelning 

Anmälan om att erhålla teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 23 december 

2023 till och med den 31 december 2024 och i enlighet med villkoren för de kvalificerade 

personaloptionerna.    

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning. 



 

Pris och betalning m.m. 

Teckningsoptionerna ska överföras vederlagsfritt.  

Utspädning 

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka 

med 15 000 kronor fördelat på 300 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 2 procent av 

antal aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen). 

Tillsammans med befintligt incitamentsprogram (se mer info nedan) blir den totala utspädningen 3,5 

procent vid fullt utnyttjande av båda programmen i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i 

Bolaget per dagen för kallelsen). 

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. 

Bolaget ska överföra teckningsoptionerna till innehavare av kvalificerade personaloptioner 

vederlagsfritt. De kvalificerade personaloptionerna avses uppfylla kriterierna för särskilda 

skattelättnader i 11 a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed uppkommer inget sådant 

förmånsvärde, för deltagarna som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala 

avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. 

Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av 

externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. 

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer det medföra en 

utspädningseffekt för aktieägarna om ca 2 procent av antal aktier och röster i Bolaget, utan att Bolaget 

erhåller marknadsmässig ersättning för teckningsoptionerna eller för aktierna som 

teckningsoptionerna ger rätt till.    

 

Beredning av ärendet 

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter 

beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Förutom de tjänstemän som har berett frågan enligt 

instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i 

utformningen av villkoren.  

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.  

På årsstämman i Bolaget 2019 beslutades om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner (serie 

TO 2019/2021) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet omfattar 

totalt 250 000 teckningsoptioner med en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 

september 2021 till och med den 31 december 2021 till en teckningskurs om 40 kronor. 

Instruktion till styrelsen 

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt 

att tillse att styrelsen genomför överföring av teckningsoptioner enligt ovan.  



 

Beslutsregler 

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna 

som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2021/2024:3 framgår av de särskilda optionsvillkoren. 

Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas 

tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar". 

22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller 

teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under 

tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie A av och/eller 

teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till aktier av 

serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med 

villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.  

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med 

Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande 

fall. 

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga 

konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 5 500 000 nya aktier av serie A motsvarande en 

utspädning om cirka 27 procent tillika en ökning av befintligt antal aktier med cirka 36 procent.  

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering 

av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader 

och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av 

ägarbasen i Bolaget.  

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna 

rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

23. Beslut om justeringsbemyndigande  

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid 

stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten. 

Antalet aktier och röster 

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till  15 181 587, varav 15 181 587 aktier av serie A och 0 

aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 15 181 587. Bolaget innehar inga egna 

aktier. 

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar 

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens 

backe 20, 413 46 Göteborg, eller via e-post till info@obliquet.com senast den 5 juni 2021. 

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress som ovan och 



 

på Bolagets hemsida www.obliquet.com senast den 10 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom 

samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress. 

Tillhandahållande av handlingar 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman 

kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 

Göteborg, samt på dess hemsida, www.obliquet.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna 

skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

__________________ 

 

Göteborg i maj 2021 

OBLIQUE THERAPEUTICS AB 

Styrelsen 

 


