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PRESSMEDDELANDE, HAMMENHÖG DEN 12 MAJ 2017  

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SIMRIS ALG AB (PUBL) 
I torsdags den 11 maj 2017 hölls årsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 1 180 404 aktier 
representerade, vilket motsvarar 12,43 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av 
de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades i enlighet med i kallelsen 
framlagda förslag. 

 

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHET 
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att 
resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen, samt att bevilja 
ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter. 
 

STYRELSE OCH REVISOR SAMT ARVODEN 
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med sammanlagt 240 000 kr, varav 120 000 kr till 
ordföranden och 60 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ordförande 
eller ledamot som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att revisionsarvode utgår enligt godkända 
räkningar.  
 
Till styrelsen valdes Fredrika Gullfot (omval), Anders Laurin (omval), Christian Ehrhardt (omval) och 
Adam Springfeldt (nyval). Fredrika Gullfot valdes till styrelsens ordförande (nyval). 
 
Till revisionsbolag utsågs Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor 
(omval).  
 

BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 247 593,75 kronor. 
Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler 
och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B 
till ett högsta totalt antal av 2 850 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan 
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant 
betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra 
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman. 
 

EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL ANSTÄLLDA 
Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till 
nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) 
ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för 
bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2017 till och med den 25 maj 2017. Löptiden 
på teckningsoptionerna ska vara fem år. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och 
baserad på Black & Scholes modell. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i 
bolaget som inte också är styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken 



PRESSMEDDELANDE 17-05-12 08:00  SIMRIS ALG AB (PUBL)  

© SIMRIS ALG AB  �  ALGAE FARMED, GROWN AND HARVESTED IN SWEDEN 
+46(0)414-44 50 50  �  INFO@SIMRISALG.SE  �  WWW.SIMRISALG.SE 
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN 

utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen 
iaktta fördelningsprincipen att minst 1/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet 
anställningsår (kalenderår) i bolaget och maximalt 2/3 fördelas till ledande befattningshavare i 
bolaget. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman.  
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Fredrika Gullfot, Styrelseordförande Simris Alg AB  
Tel: 046 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se 

Informationen i denna rapport är sådan som Simris Alg AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig 
att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 08.00. 

OM SIMRIS ALG AB (PUBL) 
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade 
alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell 
algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna 
varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I 
produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. 
Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. 
Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.  


