KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENZIME AB (PUBL)
Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till
extra bolagsstämma fredagen 15 september 2017 kl. 15.00 i Advokatfirman Lindahls
lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:


dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 9 september 2017 (avstämningsdagen) och



dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 15.00
måndagen den 11 september 2017, under adress Vallvägen 4A, 756 51
Uppsala med angivande av ”extra bolagstämma”, eller via e-post till
lena.soderstrom@senzime.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två st) samt
i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag behöver en
sådan omregistrering vara verkställd senast fredagen den 8 september 2017. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till
förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i
bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud.
Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.senzime.com.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 40 694 223 aktier.
Det totala antalet röster uppgår till samma antal, dvs. 40 694 223 st.
Förslag till dagordning
1.

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Val av en eller två justeringsmän

4.

Godkännande av dagordning

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av
personaloptionsprogram

7.

Stämmans avslutande

Närmare om beslutsförslagen
Punkt 6 – Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av
personaloptionsprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner samt i
övrigt godkänner nedan beskrivna åtgärder för införande av ett personaloptionsprogram.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman emitterar högst 1 300 000 teckningsoptioner.
Cirka 300 000 av dessa optioner ska användas för att täcka Bolagets kostnader, eller
del av dessa, avseende sociala avgifter. Det innebär att ca 1 000 000 optioner kan
tilldelas inom ramen för personaloptionsprogrammet till nuvarande (högst 800 000) och
framtida anställda (högst 200 000).
Varje teckningsoption ska, under perioden till och med den 31 december 2020 berättiga
till teckning av en (1) ny aktie. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med
162 500 kronor.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Teckningskursen ska vara 8,80 kronor. Rätt att teckna optionerna ska endast tillkomma
det helägda dotterbolaget MD Biomedical AB. Styrelsen föreslår att bolagsstämman
godkänner att nämnda dotterbolag ges rätt att förfoga över teckningsoptionerna för att
infria de åtaganden som följer av optionsprogrammet.
Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 september 2017. Styrelsen har
emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
Optionerna förutsätter fortsatt anställning i Bolaget och är inte överlåtbara. Styrelsen ska
ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet
inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.
Tilldelning beslutas av styrelsen enligt följande kategorier:
VD: 160 000 optioner
Ledningsgrupp: 120 000 optioner/person
Övriga anställda: 80 000 optioner/person
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget funnit det lämpligt att
genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda/ledning ett
delägande, varigenom dessa ges en möjlighet att ta del av en positiv utveckling i
Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att
attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
Aktie som tillkommit på grund av nyteckning ska medföra rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyteckningen registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken.

Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner, blir
utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga
teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, högst 3,2 procent av aktierna och
rösterna.
Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, har rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
vid stämman.
För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor. Dessa finns tillgängliga
hos Bolaget på adress nedan.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillhandahållande av handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid stämman.

Uppsala i september 2017
Senzime AB (publ)
Styrelsen

