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DBP International AB: årsstämman senareläggs  
 
Double Bond International AB (publ) (”DBP” eller Bolaget) beslutat att senarelägga 
årsstämman som avsågs att hållas den 18 maj 2020. Detta är en försiktighetsåtgärd för att 
minska risken för spridning av det nya coronaviruset (covid-19). Dessutom behövs mer tid för 
utvärdering av styrelsens förslag till stämman. Nytt datum för årsstämman är 11 juni 2020. 

Utöver att senarelägga årsstämman avser Bolaget även att vidta följande åtgärder för att 
säkerställa en kort och effektiv årsstämma och således ytterligare minska risken för 
infektionsspridning: 

• boka en större stämmolokal; 

• inga anställda eller funktionärer som under 14 dagar före stämman besökt riskområden 
eller upplevt sjukdomssymptom kommer att närvara i stämmolokalen; 

• planerade anföranden kommer att begränsas i tid; 

• ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas i samband med stämman; 

• se över möjligheterna för att låta aktieägare följa stämman via länk; samt 

• uppmuntra alla aktieägare som är i riskgrupp att utnyttja möjligheten att rösta genom 
ombud. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida i samband med 
att kallelsen offentliggörs. 

Styrelsen för DBP följer utvecklingen noggrant och kommer i sedvanlig ordning senast fyra 
veckor före den nya dagen för årsstämman offentliggöra kallelse med mer information om tid 
och plats. 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020. 

____________________________________________________________________ 

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Organisationsnummer:     556991-6082 

Aktiens kortnamn:            DBP B 

Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525  

För mer information, kontakta:  

Igor Lokot, VD 

Hemsida: http://www.doublebp.com/ 

http://www.doublebp.com/


 
 
 
 
 
Maila till: info@doublebp.com 

Blogg: http://blog.doublebp.com 

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter! 

____________________________________________________________________ 

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB 
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av 
cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats 
Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, 
för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat 
rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. 
Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex. 
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