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Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB den 2 juni 2021 
Idag, den 2 juni 2021, hölls årsstämma i Aptahem AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-
pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom 
förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning 
av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 
 
Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition 
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att 
disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon 
vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel om 10 953 323 kronor överföres i ny räkning. 
 
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Val och arvodering av styrelse och revisor 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bert Junno, Cristina Glad, 
Theresa Comiskey Olsen och Johan Lindh som styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes som 
styrelseordförande. Styrelseledamoten Mikael Lindstam hade avböjt omval. 
 
Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden 
samt med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. 
 
Årsstämman beslutade slutligen att omvälja den auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö som revisor 
och den auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som revisorssuppleant samt att arvode åt 
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 
 
Principer för utseende av valberedning 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av 
valberedning. Valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre röstmässigt 
största aktieägarna per den 30 september 2021. 
 
Beslut om ändring av bolagsordningen 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 1 så att 
”firma” ersätts med ”företagsnamn”, §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i 
bolaget ändras samt § 11 så att en redaktionell ändring görs avseende bolagets avstämningsförbehåll. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med 
företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska 
betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom 
kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller 
teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska 
inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser 
för aktiekapitalet och antalet aktier. 
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Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av 
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. 
Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller 
teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får 
som högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. 
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses 
att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas). 
 
Malmö den 2 juni 2021 
Aptahem AB (publ) 
 
För ytterligare information: 
Aptahem AB 
Mikael Lindstam, VD 
Tel: 0766-33 36 99 
Epost: ml@aptahem.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021. 

Kort om Aptahem 
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för 
behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, 
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och 
vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar 
patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida 
samarbetspartners. 


