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Kommuniké från årsstämma 29 maj 2019 i A1M Pharma AB
Idag, den 29 maj 2019, hölls årsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen
innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att till förfogande stående medel
balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2018.
Val och arvodering av styrelse och revisor
I anledning av att hittillsvarande styrelseordföranden Anders Ermén som föreslagits för omval avböjt omval framlade
aktieägare ett reviderat förslag till val av styrelse vid årsstämman. Årsstämman beslutade i enlighet med det
reviderade förslaget om omval av Cristina Glad som ordinarie styrelseledamot samt om nyval av Göran Forsberg och
Johannes Hulthe som ordinarie styrelseledamöter. Cristina Glad valdes som ny styrelseordförande. Styrelsearvode
ska utgå med 240 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till de styrelseledamöter som är
oberoende och inte är anställda i bolaget.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella
aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön
som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan
erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella
och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast
årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande
befattningshavare sida ska vara lägst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott ska årligen utvärdera behovet av
aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman
avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt
bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt
bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 25 933 549 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om
20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.
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Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten
och allianser.
I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen
vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).
Lund den 29 maj 2019
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Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl.
[14.30] CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tla@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera
prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakad av oxidativ stress genom att skydda, städa och
reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

