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Follicum AB: Kommuniké från årsstämma
Igår, den 26 april 2017, hölls årsstämma i Follicum AB (”Follicum”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade
stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att ett revisionsbolag skall utses till bolagets revisor samt att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Stämman beslutade
vidare att arvode skall utgå med 180 000 kronor till Fredrik Buch, med 80 000 kronor vardera till Jürgen Heitman och
Elisabeth Svanberg samt med 65 000 kronor vardera till Lars Bruzelius och Anna Hulthgård.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Fredrik Buch, Lars Bruzelius, Jürgen Heitman och Anna Hulthgård Nilsson omväljs som
styrelseledamöter samt att Elisabeth Svanberg nyväljs som styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik
Buch. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
Nuvarande lydelse
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter
med högst två suppleanter.

Ny beslutad lydelse
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta
ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument eller den som är
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första
stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva
de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8
nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande
årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20)
procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning,
eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för
utveckling av bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Telefon: 046 - 19 21 97
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Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt
protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av
detta protein och modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket genererade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga
försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie
under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014.

