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Pressmeddelande 

Kommuniké från Pharmacologs årsstämma 2016 

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 25 april 2016 i Uppsala och 
beslutade om bl.a. följande: 

Årsredovisning 
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det 
beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.   

Ansvarsfrihet 
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

Arvoden 
Styrelsearvodet fastställdes med 130 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor vardera till övriga 
ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.  

Styrelse 
Stämman beslutade om omval av Gunnar Mattsson och Olle Johansson samt nyval av Hans Dahlin, 
Karin Meyer och Lena Söderström. Gunnar Mattsson omvaldes även som styrelseordförande.  

Revisor och revisorssuppleant 
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Folkesson 
Råd & Revision AB med godkända revisorn Sten Eriksson såsom huvudansvarig revisor.  

Incitamentsprogram 
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för Mats Högberg genom att ge ut 
högst 50 000 teckningsoptioner. Villkoren motsvarar de som erbjöds nyckelpersoner under 2015. 

Emissionsbemyndiganden 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, dels fatta beslut om företrädesemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, 
dels fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest 
med villkor. Styrelsen skall dock i det senare fallet inte kunna fatta beslut som innebär att 
aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när 
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.  
 

Om Pharmacolog AB 

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att 

tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för 

företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med 

cancer och andra allvarliga sjukdomar. 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.se 

För mer information kontakta: 

Hans Dahlin, VD  Pharmacolog i Uppsala AB 

Tel: 070 546 5012  e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se 
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