
 
 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) 
 

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 ("Bolaget"), kallas 
härmed till extra årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 10.00 hos Wistrand Advokatbyrå, 
Regeringsgatan 65, 111 56, Stockholm. 

 

DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN 
 

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska: 
 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 
maj 2018, och 

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Annexin Pharmaceuticals 
AB (publ), attention: Carin Jakobson, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm med 
angivande av "årsstämma" eller via e-post till: carin.jakobson@annexinpharma.com, 
senast onsdagen den 9 maj 2018. 

 

I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller 
motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella 
biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 
 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i 
bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 9 maj 2018. 
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till 
förvaltaren. 

 

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 
 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som 
företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande 
behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga 
firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) bör 
i god tid före årsstämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara 
utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på 
begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.annexinpharma.com. 

mailto:carin.jakobson@annexinpharma.com
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 
 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

3. Val av en eller två justeringsmän 
 

4. Godkännande av dagordning 
 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande 
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
 

7. Beslut om:  
 

a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

 
b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, och 
 

c) Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören 

 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

 
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor  

 
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella 

revisorssuppleanter 
 

11. Fastställande av principer för utseende av valberedning 
 

12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
 

13. Stämmans avslutande 
  



 
 

 

 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

 

Föreslås att Advokat Lars Hasp från Wistrand Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman. 
 
Punkt 7 b – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2017. 
 
Punkt 8-11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
fastställande av arvoden till styrelse och revisor, val av styrelse och eventuella 
styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter, fastställande av 
principer för utseende av valberedning  
 
Vid tidpunkten för kallelsen har valberedningen inte tagit fram slutliga förslag enligt 
punkterna 8-11. Så snart det föreligger förslag från valberedningen kommer dessa att 
publiceras på Bolagets hemsida.  
 
Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 
under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för 
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner 
motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet efter 
genomförande av nyemissionen av aktier som avses att beslutas på extra bolagsstämma den 
19 april 2018. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med 
bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. 
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas 
eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med 
bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för 
beslutets registrering vid Bolagsverket. 

 
MAJORITETSKRAV  
 

Beslut enligt punkt 12 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 
UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMA 
 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser 
att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan 



 
 

 

inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation eller Bolagets 
förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: 
Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Carin Jakobson, Norrtullsgatan 6, 113 29 
Stockholm eller via e-post till: carin.jakobson@annexinpharma.com. 
 

ÖVRIGT 
 

Årsredovisning och revisionsberättelse finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängliga på 
Bolagets kontor senast den 25 april 2018, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats 
www.annexinpharma.com. Kopior av nämnd handling skickas även kostnadsfritt till de 
aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att 
finnas tillgängliga på årsstämman.  
 

Stockholm i april 2018 
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) 

Styrelsen 

http://www.annexinpharma.com/

