STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN I PLEDPHARMA AB (PUBL)
DEN 7 MAJ 2019
Punkt 14:
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande
huvudsakliga innehåll.
Bolaget ska erbjuda bolagsledningen en marknadsmässig kompensation som
möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, sedvanliga
anställningsförmåner och pension. Även rörlig ersättning kan utgå, men ska inte
överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner.
Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och
omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå
i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen
ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap
uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden
alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte
understiga tre år i aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Villkor för rörlig
ersättning ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden
råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett
sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt
gentemot aktieägarna. För rörlig ersättning bör det finnas möjlighet att begränsa eller
underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av
andra skäl.
Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda
lösningar.
Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga
ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.
Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i
koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 15:
Styrelsen föreslår ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande
gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 och § 5) i enlighet med
följande:
Nuvarande lydelser
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

Föreslagna lydelser
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000.
Bolagsordningen kommer därefter att ha den lydelse som framgår av bilaga 1.
För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid årsstämman
Punkt 16:
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med
villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock
inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10)
procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet
togs i anspråk.
Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på
ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för
att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv,
alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk
betydelse för bolaget. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på
marknadsmässiga villkor.
För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid årsstämman.

Bilaga 1

BOLAGSORDNING
PledPharma AB (PUBL)
556706-6724

§ 1 Firma
Bolagets firma skall vara PledPharma AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning och
utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr.
§ 5 Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter.
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag
skall utses.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas,
skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast

kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)
b)
c)
8)
9)
10)

Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Godkännande av dagordning;
Val av en eller två justeringsmän;
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Beslut
om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer
samt eventuella revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.
_____________________
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