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Kommuniké från årsstämman i Follicum AB (publ) 
 
Idag den 5 juni 2019 hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten 
fattades med erforderlig majoritet. 

 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning  
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. 

 

Resultatdisposition  
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade 

vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet till 

styrelseledamöterna och verkställande direktör. 

 
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt 
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att 

styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga ordinarie 

styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till 

revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

 
Val av styrelse och revisor 
Stämman beslutade att Lars H Bruzelius, Gun-Britt Fransson, Anna Hultgårdh Nilsson och Alejandra Mørk omväljs som 

ordinarie styrelseledamöter samt att Gun-Britt Fransson omväljs till styrelseordförande. Stämman beslutade även att 

Mats Persson nyväljs som styrelseledamot. Styrelseledamot Jonas Edelswärd avgår på egen anmodan ur styrelsen. Vidare 

beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som 

hålls nästa räkenskapsår. 

 
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 femton (15) 
procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. 
 
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 verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets verksamhet och/eller nya ägare av 
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 
 
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  



 
Lund i juni 2019 

Follicum AB (publ) 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Jan Alenfall – VD, Follicum AB  
Telefon: 046 - 19 21 97 
E-post: info@follicum.com  
 
 

 
Om Follicum AB  
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära 
fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande 
resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat 
sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum 
noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com 
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