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Kallelse till årsstämma i Lipigon
Pharmaceuticals AB
Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2021 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på
Tvistevägen 48C i Umeå.
Information med anledning av coronaviruset
På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv
med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att
förhandsrösta, se nedan under rubriken Förhandsröstning, samt möjligheten att delta genom ombud,
se nedan under rubriken Rätt att delta och anmälan till stämman. Aktieägare som uppvisar symptom
på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i
kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp,
uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande
åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:
•
•
•
•

Möjligheten att förhandsrösta.
Inregistrering till stämman börjar klockan 14.45.
Externa gäster bjuds inte in.
Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera
informationen om stämman på Bolagets hemsida, www.lipigon.se.
Rätt att delta och anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta vid stämman måste:
i.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som
är den 18 maj 2021. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta
i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast den 18 maj 2021 genom
förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i
stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen
har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 maj 2021 kommer att beaktas vid
framställningen av aktieboken;

ii.

dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 25 maj 2021. Anmälan om deltagande i
stämman görs per post till Lipigon Pharmaceuticals AB, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller
per e-post till ir@lipigon.se. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, personeller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
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ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska
en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att
fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst
fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid
stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på
adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget
tillhanda senast den 25 maj 2021. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.lipigon.se.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 §
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera
antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.
För förhandsröstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgänglig via
tjänsten poströsta.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte
särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. En förutsättning för
att aktieägaren ska ha rösträtt är att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen.
Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in senast den 25 maj 2021. Om aktieägaren är en
juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren
förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner
eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret som finns tillgängligt via Bolagets hemsida, www.lipigon.se.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om antal revisorer
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om instruktion för valberedningen
14. Beslut om emissionsbemyndigande
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15. Stämman avslutas
Förslag till beslut
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, Stefan K. Nilsson, Mattias Eriksson och Sture Hallström, föreslår att Mattias Eriksson
eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på
stämman.
Punkt 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.
Punkt 5: Val av en eller flera justeringsmän
Styrelsen föreslår aktieägaren Jonas Nilsson, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar, till person
att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden
och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2020 och att förfogande stående
disponibla medel ska balanseras i ny räkning.
Punkt 9–12: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till
styrelseledamöterna och revisorerna och val av styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen, bestående av Stefan K. Nilsson, Mattias Eriksson och Sture Hallström, föreslår
följande under punkterna 9–12 på dagordningen:
• att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sex
(punkt 9);
• att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till en (punkt 10);
• att det sammanlagda styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till
525 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kronor och envar av övriga ledamöter
ska erhålla 75 000 kronor vardera (punkt 11);
• att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd
räkning (punkt 11);
• att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Urban Paulsson, Lars Öhman, Gunilla
Olivecrona, Johannes Hulthe och Jens Ålander samt nyvälja Jessica Martinsson. (punkt 12);
• att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Urban Paulsson som styrelsens
ordförande (punkt 12); samt
• att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman,
auktoriserade revisorn Andreas Vretblom kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 12).
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Nedan följer en kort beskrivning av Jessica Martinsson som föreslås för nyval.
Jessica Martinsson, född 1972
Utbildning: MSc i Kemi, Uppsala universitet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: COO för Sprint Bioscience AB samt styrelseledamot Fragment
Finans AB som är ett dotterbolag till Sprint Bioscience AB.
Jessica Martinsson är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större
aktieägare. Jessica Martinsson äger inga aktier i Lipigon Pharmaceuticals AB.
Punkt 13: Beslut om instruktion till valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta principer för utseende och instruktion för
valberedningen innebärande följande.
Valberedningen ska inför årsstämman 2022 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30
september 2021 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess
första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget
inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet
närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av
valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till
röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.
Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart
valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma.
Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram
till dess att en ny valberedning utsetts.
Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2021 men före det datum som
infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring
kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer
önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt
att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen
eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet
mindre aktieägaren.
För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad
att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte
längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står
näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny
ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna
instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna
instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:
•
•

ordförande vid årsstämma,
antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
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•
•
•
•
•
•

ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt
eventuell ersättning för utskottsarbete,
i förekommande fall, val av revisor,
arvode till revisor, och
eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.
Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val
som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader
rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
Punkt 14: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske
med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller annat villkor.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets
registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information
Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga
enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Tvistevägen 48C Umeå och på Bolagets
webbplats, www.lipigon.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär
det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.
____________
Umeå i april 2021
Lipigon Pharmaceuticals AB
Styrelsen

Tvistevägen 48 C, SE-90736 Umeå, Sweden
Tel: +46(0)705781768, info@lipigon.se
Org.nr: 556810-9077
lipigon.se

