
Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB den 20 maj 2022 
 
Idag, den 20 maj 2022, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Årsstämman genomfördes 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 samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. 
Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att 
någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning. 
 
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året 2021. 
 
Val och arvodering av styrelse och revisor 
 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjørn Bjerke, Thomas Jonassen, 
Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren som styrelseledamöter. Torbjørn Bjerke om-
valdes som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten John Haurum hade avböjt omval. 
 
Årsstämman beslutade vidare 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. Det beslutades vidare 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. 
 
Årsstämman beslutade slutligen att välja revisionsbolaget KPMG AB som ny revisor samt att arvode åt revisorn 
ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. KPMG AB har meddelat att auktori-
serade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.  
 
Beslut om godkännande av ersättningsrapport 
 
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.  
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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 teck-
ningsoptioner. 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 teckningsopt-
ioner) får uppgå till högst 7 092 625 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. 
 
Lund den 20 maj 2022 
SynAct Pharma AB (publ) 
 
För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 
Jeppe Øvlesen    Patrik Renblad 
VD, SynAct Pharma AB    CFO, SynAct Pharma AB 
Telefon: +45 28 44 75 67   Telefon: +46 707 47 97 68 
E-post: joo@synactpharma.com   E-post: par@synactpharma.com  
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 
2022 kl. 14:00 CEST. 
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Om SynAct Pharma AB  

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattforms-

teknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflam-

matoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharma är note-

rat på Spotlight Stock Market (kortnamn: SYNACT). För mer information, vänligen besök https://synactp-

harma.com.  
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