
Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB 

Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826 (”SynAct”), kallas härmed till årsstämma fredagen 
den 21 maj 2021. 

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen 
beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 
Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och 
att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den 
ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 21 
maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt. 
 
Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska: 
 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 maj 2021, och 
 anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 20 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget 

enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast 
den dagen. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för 
att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast 
måndagen den 17 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta 
förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 
 
Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § 
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För 
förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida 
(www.synactpharma.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret 
måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till SynAct 
Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då 
skickas till joo@synactpharma.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad 
fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida 
(www.synactpharma.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller 
villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 
 
Förslag till dagordning: 
0. Stämman öppnas. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse.  
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och 
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Bestämmande av 
a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
b) antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

9. Fastställande av 
a) arvoden åt styrelsen. 
b) arvoden åt revisorerna. 

10. Val av styrelse och styrelseordföranden. 
a) Torbjørn Bjerke (omval). 
b) John Haurum (omval). 
c) Thomas Jonassen (omval). 
d) Terje Kalland (omval). 
e) Uli Hacksell (omval). 
f) Marina Bozilenko (nyval). 



g) Styrelseordföranden: Torbjørn Bjerke (omval). 
11. Val av revisor. 
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen. 
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 
15. Stämmans avslutande. 
 
Förslag till beslut 
 
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman 
 
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget 
(”Förslagsställarna”) föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, 
den person som styrelsen istället anvisar. 
 
Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på 
bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen. 
 
Punkt 4: Val av en eller två justeringsmän 
 
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Henrik Stage, eller vid dennes förhinder, 
den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden 
och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet. 
 
Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
 
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning. 
 
Punkt 8 a: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 
Förslagsställarna föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. 
 
Punkt 8 b: Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter 
 
Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.  
 
Punkt 9 a: Fastställande av arvoden åt styrelsen 
 
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 
000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Vidare föreslås att arvode för 
utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till envar av 
de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 
000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. 
 
Punkt 9 b: Fastställande av arvoden åt revisorerna 
 
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga 
debiteringsnormer.  
 
Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordföranden 
 
Förslagsställarna föreslår att Torbjørn Bjerke, John Haurum, Thomas Jonassen, Terje Kalland och Uli Hacksell 
omväljs som styrelseledamöter, att Marina Bozilenko väljs som ny styrelseledamot, och att Torbjørn Bjerke omväljs 
som styrelseordförande. 
 
Marina Bozilenko, född 1965, är för närvarande tillförordnad verkställande direktör och styrelseledamot i Biothea 
Pharma, Inc. Marina Bozilenko har mer än 30 års erfarenhet av investment banking och hälsovårdsindustrin, 
inklusive flertal M&A-transaktioner och kapitalanskaffningar om mer än 30 miljarder USD. För närvarande arbetar 
hon även som Strategic Advisor till William Blair & Company, en firma som hon anslöt till 2010 som Head of Biotech 
& Pharma och Managing Director. Tidigare har hon arbetat som Senior Managing Director inom healthcare på 
Bear, Sterns & Co. Inc., som Managing Director och Head of Biotechnology på Bank of America Securities samt 
som partner på Vector Securities International. Marina Bozilenko var tidigare även Principal på private equity-
firman Kidd & Company. Hon har en B.A. i molekylär biologi och en M.A. i ekonomisk historia från University of 
Chicago. Marina Bozilenko är Director för NeuroNetworks Fund (NNF), en ideell organisation inriktad på 



behandlingar av autism, epilepsi, schizofreni och liknande diagnoser. Hon är även medlem i Advisory Board för 
Arctic Aurora Life Sciences, en svensk healthcare-fokuserad investeringsfond.  
 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i AcelRx Pharmaceuticals, Inc. och Biothea Pharma, Inc. Tillförordnad 
verkställande direktör i Biothea Pharma, Inc. 
 
Marina Bozilenko innehar inga aktier i SynAct. Marina Bozilenko bedöms vara oberoende i förhållande till såväl 
SynAct och dess ledning som till större aktieägare. 
 
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida 
(www.synactpharma.com) och i årsredovisningen. 
 
Punkt 11: Val av revisor 
 
Styrelsen föreslår att Mazars AB omväljs som revisionsbolag. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn 
Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.  
 
Punkt 12: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning 
 
Styrelsen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.  
 
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september, 
jämte styrelsens ordförande. Med ”de tre största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller 
på annat sätt kända aktieägarna per den sista september. 
 
Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarna per den sista 
september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i 
valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant 
avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, 
ska styrelsens ordförande uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att utse en representant. 
Förfarandet ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.  
 
Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot 
ska inte vara valberedningens ordförande. 
 
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid väsentliga 
ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner 
erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i 
valberedningen ska offentliggöras omedelbart.  
 
Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.  
 
Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.  
 
Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: 
 
(a) val av ordförande på stämman; 
(b) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; 
(c) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete; 
(d) val av revisor samt ersättning till denne; samt 
(e) principer för utseende av valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande principer och 

instruktion bör uppdateras).  
 
Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att 
beslut om ändring fattas av bolagsstämma. 
 
Punkt 13: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med följande 
innehåll. 
 
Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet 
Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i SynActs koncernledning (inklusive VD). Riktlinjerna omfattar även 
eventuell ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelsearvode. 
 
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, 
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. För ledande befattningshavare som utför sitt uppdrag på 



konsultbasis ska riktlinjerna tillämpas i tillämpliga delar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av 
bolagsstämman, såsom exempelvis arvode till styrelseledamöter samt aktierelaterade incitamentsprogram. 
 
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 
SynAct är ett kliniskt fas II-bolag som bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget 
har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i 
kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynActs 
affärsstrategi innefattar i korthet att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, d.v.s. stöd 
för klinisk relevans. Bolagets ambition är att genomföra en fas II-studie, för att sedan teckna kommersiella avtal 
med ett eller flera större läkemedelsbolag. För mer information om SynActs affärsstrategi hänvisas till SynActs 
senaste årsredovisning. 
 
En framgångsrik implementering av SynActs affärsstrategi och tillvaratagandet av SynActs långsiktiga intressen, 
inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god 
kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att SynAct kan erbjuda marknads- och 
konkurrensmässig ersättning vilka dessa riktlinjer möjliggör.  
 
Formerna av ersättning m.m. 
Ersättningen ska vara marknads- och konkurrensmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig 
kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för varje enskild ledande 
befattningshavare ska vara baserad på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och 
prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och 
aktiekursrelaterade ersättningar.  
 
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner 
och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, 
varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. 
 
Fast lön  
VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska fastställas 
med hänsyn tagen till den ledande befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning 
av den fasta lönen bör ske årligen. För ledande befattningshavare som utför sitt uppdrag på konsultbasis ska 
konsultarvode utgå i enlighet med överenskomna faktureringsprinciper. 
 
Rörlig kontant ersättning  
Förutom fast lön kan VD och andra ledande befattningshavare, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig 
kontant ersättning. Rörlig kontant ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja SynActs 
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.  
 
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller 
flera år. Den årliga rörliga kontantersättningen får som högst utgöra 50 procent av den fasta årliga lönen för VD 
och högst 50 procent av den fasta årliga lönen för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga 
kontantersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande 
kollektivavtalsbestämmelser.  
 
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan 
vara finansiella, såsom milstolpsersättningar, omsättningsmål och budgetuppfyllelse eller icke-finansiella, såsom 
uppnående av kliniska milstolpar. Genom att målen på ett tydligt och mätbart sätt kopplar de ledande 
befattningshavarnas ersättning till SynActs finansiella och operativa utveckling främjar de genomförandet av 
bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.  
 
När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning har avslutats ska det 
bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för 
sådan bedömning. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av bolaget senast 
offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen ska ha möjlighet att helt eller delvis återkräva rörlig kontant 
ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga. 
 
Ytterligare rörlig kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära 
arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som 
ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte 
överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per 
individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. 
 
Pensionsförmåner  
Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas 
av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premierna för premiebestämd pension, 
inklusive sjukförsäkring, får uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. 



 
Andra förmåner  
Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra 
kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen. 
 
Upphörande av anställning och avgångsvederlag 
Vid uppsägning från SynActs sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag, utöver lön och 
andra ersättningar under uppsägningstid, får inte överstiga ett belopp motsvarande tolv gånger den kontanta 
månadslönen. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex 
månader. 
 
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå för att kompensera för eventuellt 
inkomstbortfall. Sådan ersättning ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare ledande befattningshavaren 
saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och 
ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av 
tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagande om konkurrensbegränsning gäller, 
vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.  
 
Lön och anställningsvillkor för anställda 
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för SynActs 
anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt 
ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av 
skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. 
 
Konsultarvode till styrelseledamöter 
I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska ett marknadsmässigt 
konsultarvode för sådant arbete kunna utgå till styrelseledamot eller till av styrelseledamot kontrollerat bolag, under 
förutsättning att tjänsterna bidrar till implementeringen av SynActs affärsstrategi och tillvaratagandet av SynActs 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.  
 
Berednings- och beslutsprocess 
I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga 
fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. 
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen 
av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer 
i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid 
styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i 
bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 
 
Avvikelse från riktlinjerna 
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för 
det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för 
att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att 
bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. 
 
Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning 
eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av 
teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för 
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att 
möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier 
som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av 
teckningsoptioner) får uppgå till högst 6 501 574 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent 
beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. 
 
Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan 
visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 
 
Särskild beslutsmajoritet 
För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
 
 



 
Aktieägares frågerätt 
Styrelsen och den 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 
ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags 
ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska 
framställas via e-post till joo@synactpharma.com eller via post till SynAct Pharma AB, Medicon Village, 
Scheelevägen 2, 223 81 Lund senast tisdagen den 11 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls 
tillgängliga på bolagets kontor och webbplats (www.synactpharma.com), senast söndagen den 16 maj 2021. 
Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-
postadress.  
 
Stämmohandlingar 
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, 
framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund samt 
på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas 
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på 
bolagets kontor. 
 
Antalet aktier och röster i bolaget 
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 26 006 295 stycken. 
Bolaget innehar inga egna aktier.  
 
Behandling av personuppgifter  
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.           
 

___________________ 
Lund i april 2021 

SynAct Pharma AB (publ) 
Styrelsen 

 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen      Thomas Jonassen 
VD, SynAct Pharma AB      CSO, SynAct Pharma AB 
Telefon: +45 28 44 75 67     Telefon: +45 40 15 66 69  
E-post: joo@synactpharma.com     E-post: tj@synactpharma.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 
2021. 

Om SynAct Pharma AB  
SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en 
plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i 
kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer 
information: www.synactpharma.com.    

Om AP1189 
Verkningsmekanismen för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189 är att främja resolution av 
inflammation genom melanokortinreceptor-aktivering direkt på makrofagerna, vilket minskar den 
proinflammatoriska aktiviteten hos makrofager, och genom att stimulera så kallad makrofagefferocytos har den 
en specifik förmåga att rensa inflammatoriska celler (J Immun 2015, 194: 3381–3388). Denna effekt har visat sig 
vara effektiv i sjukdomsmodeller av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, och den kliniska potentialen för 
tillvägagångssättet testas för närvarande i en klinisk fas 2-studie på patienter med aktiv reumatoid artrit. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1    
 


