
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 

Oblique Therapeutics AB (publ), 

org.nr 559017-4487, den 13 maj 

2022. 

 

1 STÄMMAN ÖPPNAS  

Advokat Dag Fredlund öppnade, på uppdrag av styrelsen, stämman.  

Det antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; 

innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta 

på förhand, s.k. poströstning. Det noterades att ingen aktieägare inkommit med 

begäran om upplysningar inför stämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen 

som omfattas av förhandsröster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som 

anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 1.  

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN  

Dag Fredlund valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Mats Jonasson 

anmodats av styrelsen att föra stämmans protokoll.  

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 

Eftersom samtliga röster har avgetts på förhand är det inte möjligt att inhämta 

stämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden har 

styrelsen i kallelsen föreslagit att röstlängden som ska godkännas är den röstlängd 

som stämmans ordförande upprättat baserat på bolagsstämmoaktieboken och 

poströster som inkommit i behörig ordning och som har kontrollerats av 

justeringspersonen. Samtliga aktieägare som förhandsröstat har godkänt detta 

förfarande. Förteckningen i Bilaga 2 över de ägare och ombud som inkommit med 

poströster godkändes därmed som röstlängd vid stämman. 

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER  

Stämman beslutade att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. Till justerare utsågs Göran Linder, representerande Corespring Invest AB.  

Det noterades att justeringspersonens uppdrag även innefattat att kontrollera 

röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.  

 



 

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD  

Antecknades att kallelsen till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen och 

aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering den i Post- och Inrikes 

Tidningar den 29 april 2022 med annons om att kallelse skett i Dagens Industri 

samma dag, samt att kallelsen har publicerats på bolagets hemsida den 29 april 2022. 

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarades därefter vara i behörig ordning 

sammankallad. 

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman. 

7 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM EMISSION 

KONVERTIBLER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA 

Framlades styrelsens förslag om att genomföra en emission av så kallade tvingande 

konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, Bilaga 3(a), styrelsens 

redogörelse för händelser av väsentlig betydelse med revisors yttrande, Bilaga 3(b)-

(c) samt kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 med revisionsberättelsen 

och anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets förlust, Bilaga 3(d). 

Stämman beslutade om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, 

Bilaga 4(a). 

8 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION  

Framlades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission 

av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4, styrelsens 

redogörelse för händelser av väsentlig betydelse med revisors yttrande, Bilaga 3(b)-

(c), samt kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 med revisionsberättelsen 

och anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets förlust, Bilaga 3(d). 

Beslutades med erforderlig majoritet att, i enlighet med Bilaga 4, bemyndiga styrelsen 

att besluta om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner 

9 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE  

Beslutades att styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att göra 

sådana smärre justeringar och förtydliganden av dagens beslut som kan visa sig 

erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 



 

10 BOLAGSSTÄMMANS AVSLUTANDE  

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla,  förklarade 

ordföranden stämman avslutad. 

    

[Signatursida följer] 

  



Vid protokollet: 

Mats Jonasson

Justeras: Justeras:

Dag Fredlund (ordförande) Göran Linder



OBLIQUE THERAPEUTICS AB Org nr: 559017-4487

Bilaga 2 Röstlängd

Ägare Ombud Aktier Antal röster
Quiq Holding AB Daniel Johnsson 1 519 330 31%
Corespring Invest AB Göran Linder 1 855 830 38%
Carljohan Lagervall AB Carljohan Lagervall 560 890 12%
Mibi Förvaltnings AB Mats Jonasson 50 000 1%
Carolina Trkulja  850 000 18%
Summa antal aktier och röster på stämman: 4 836 050 100%
På stämman representerades 32% av bolagets totala antal aktier.
Bolagets totala antal aktier och röster: 15 181 587



Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) beslut om emission av tvingande konvertibler 

med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ), org.nr 559017-4487 ("Bolaget") beslutar, under 

förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 46 004

800 kronor genom emission av högst 460 048 konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Den aktieägare som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 är införd i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna konvertibler.

Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. 

Trettiotre (33) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel.

2. För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 

ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning för teckning utan stöd av 

teckningsrätter. Tilldelning sker då i följande ordning: 

I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat konvertibler med stöd av 

teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om tecknaren var 

aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter 

som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av 

konvertibler utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan 

ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal konvertibler som var och en 

har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

3. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under 

perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 23 maj 2022.

4. Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske på därför avsedd 

anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Konvertibler som tecknas utan stöd av 

teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning har skickats till 

tecknaren.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till hundra (100) kronor eller multiplar därav. Lånet 

löper med tio (10) procents årlig ränta från 7 juni 2022 i enlighet med vad som anges i villkoren 

till konvertiblerna.

7. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.

Bilaga 3(a)



8. Lånet förfaller till betalning den 30 december 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan 

Slutlig Förfallodag   

9. För konvertiblerna och konvertering gäller i övrigt de villkor som framgår av bilagda 

konvertibelvillkor, Bilaga A Konvertibelvillkoren

annat att konvertiblerna per automatik ska utbytas (s.k. tvingande konvertering) mot nya aktier 

av serie A i Bolaget i händelse av att Bolaget genomför en nyemission av aktier, med eller 

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Kapitalanskaffningen 1, dock senast den 

28 december 2022. Konverteringskursen per aktie ska motsvara den teckningskurs som 

tillämpas i Kapitalanskaffningen reducerat med femton (15) procent, dock aldrig lägre än 2,30 

kronor per aktie. Den teoretiskt lägsta möjliga konverteringskursen har fastställts av styrelsen 

mot bakgrund av att 2,30 kronor är mycket nära den matematiskt lägsta möjliga 

konverteringskurs som ryms inom bolagsordningens gränser. Vidare följer av 

Konvertibelvillkoren att om inte konvertering skett dessförinnan ska varje utestående 

konvertibel på Slutlig Förfallodag, vilket är den 30 december 2022, per automatik utbytas (s.k. 

tvingande konvertering) mot nya aktier av serie A. Konverteringskursen ska då vara 10 kronor 

per ny aktie av serie A. 

10. Konverteringskursen, såsom definierat i Konvertibelvillkoren, kan bli föremål för omräkning i 

vissa situationer enligt vad som anges i Konvertibelvillkoren. 

11. Vid full konvertering av konvertiblerna kan i teorin Bolagets aktiekapital öka med högst 1 815 

022,85 kronor och antalet aktier av serie A kan öka med högst 36 300 457 (baserat på att 

konvertiblerna, inklusive upplupen ränta enligt punkt 6, konverteras per den 28 december 

2022 till den lägsta möjliga konverteringskursen, vilket är 2,30 kronor per aktie). Vid 

konvertering av konvertiblerna till aktier ska belopp som överskrider kvotvärdet föras till den 

fria överkursfonden. 

12. De aktier som tillkommer genom konvertering ska ge rätt till vinstutdelning, värdeöverföringar 

eller betalningar och andra rättigheter med en avstämningsdag eller annan förfallodag för 

fastställandet eller berättigandet som infaller på eller efter den dag aktierna registrerats i 

relevant aktiebok som upprätthålls av den centrala värdepappersförvararen efter registrering 

av aktierna vid Bolagsverket. 

13. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut 

som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller 

Euroclear Sweden AB. 

    

Handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer att hållas tillgängliga, 

tillsammans med styrelsens beslut, senast den 29 april 2022 på Bolagets webbplats, 

www.obliquet.com, hos Bolaget på adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg samt sändas 

till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 

 
1 Definitionen Kapitalanskaffningen  ska dock inte innefatta en kapitalanskaffning som enbart riktar sig till anställda och/eller 
personer som på annat sätt utför tjänster åt Bolaget och som genomförs inom ramen för bonus- eller incitamentsprogram 



Bilaga 3(b)





Bilaga 3(c)


