KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIGON PHARMACEUTICALS AB
Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810–9077 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 4 januari 2021 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.
Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för extra
bolagsstämman. Av praktiska skäl ber vi de aktieägare som avser att delta i stämman att vänligen
anmäla detta till Bolaget senast den 1 januari 2021 under adress Lipigon Pharmaceuticals AB,
Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller via e-post stefan@lipigon.se. I anmälan ska uppges namn eller
företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och
eventuella biträden (högst två).
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats
av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas till Lipigon Pharmaceuticals AB, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem
år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.lipigon.se.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om emissionsbemyndigande
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt
följande:
Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 2 600 000 och högst
10 400 000 aktier" till "lägst 4 732 898 och högst 18 931 592 aktier".
Förfarandet för att aktieägare ska ha rätt att delta på bolagsstämmor i Bolaget ändras genom ett
tillägg (ny § 10 i bolagsordningen) om att: ”Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska göra
anmälan därom till Bolaget senast den dag som anges i kallelse 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.”
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.
Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att den av extra bolagsstämman 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 eller
med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket
6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.
Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som extra bolagsstämman den 28 augusti 2020
lämnade styrelsen.
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.
Övrigt
Handlingar
Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga
hos Bolaget på Tvistevägen 48C i Umeå och på Bolagets webbplats, www.lipigon.se, och sänds
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
______________
Umeå i december 2020
Lipigon Pharmaceuticals AB
Styrelsen

