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Kallelse till extra bolagsstämma den 14 maj 
2021 i Isofol Medical AB (publ) 
Göteborg, Sverige, 28 april 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First 
North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol 
Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra 
bolagsstämma fredagen den 14 maj 2021.  

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) 
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för 
Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-
19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer den extra bolagsstämman 
att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga 
lagregler. Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom 
ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de vid extra bolagsstämman fattade 
besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen 
är slutligt sammanställt.  

ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING, M. M. 

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska  

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 
5 maj 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” 
nedan), 

• dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken 
”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda 
senast onsdagen den 12 maj 2021. 

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för 
stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.  

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade via bank eller annan förvaltare måste, för 
att få delta vid extra bolagsstämman, begära att vara omregistrerade för aktierna i eget namn 
i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, 
s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 7 maj 2021, då omregistreringen 
måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. 

Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman 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.  
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För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 
www.isofolmedical.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra 
bolagsstämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara Isofol tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. Det ifyllda 
formuläret ska skickas till adress Isofol Medical AB (publ), ”Extra bolagsstämma fredagen den 
14 maj 2021”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg. Ifyllt formulär får 
även inges elektroniskt och ska då skickas till extrastamma@isofolmedical.com. Om 
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker 
är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas 
tillgängligt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1. Val av ordförande vid bolagsstämman 
2. Val av en eller två justeringspersoner. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordningen. 
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 
6. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pär-Ola Mannefred, eller, vid hans 
förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner 
Till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet föreslås Lars Lind eller, vid 
förhinder, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag att 
justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och 
att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman. 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd 
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på 
bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av 
justeringspersonen. 

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om nyemission  
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till 
nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare varvid Bolaget kontant ska kunna tillföras högt 400 miljoner kronor 
(”Företrädesemissionen”). 
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Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om 
nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid Bolaget kontant ska 
kunna tillföras högst 100 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”). 
Övertilldelningsoptionen ska endast kunna utnyttjas om Företrädesemissionen övertecknats. 
Teckningskursen ska vara densamma som i Företrädesemissionen och ska erläggas med 
kontanter. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid 
Övertilldelningsoptionen är att tillvarata det ytterligare intresse för att investera i Bolaget 
som inte kunnat tillgodoses i den övertecknade Företrädesemissionen, att ytterligare stärka 
Bolagets rörelsekapital för dess fortsatta utvecklingsarbete samt för att bredda Bolagets bas 
av investerare.  

Verkställande direktören ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet 
som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet. 

ÖVRIG INFORMATION 

Majoritetskrav 
För giltigt beslut i enlighet med styrelsen förslag enligt punkten 6 krävs att beslutet biträds 
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid stämman. 

Antal aktier och röster 
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i 
Bolaget till 83 365 966. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna 
aktier. 

Stämmohandlingar 
Styrelsens fullständiga förslag jämte anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen 
kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på 
Bolagets webbplats www.isofolmedical.com, senast den två veckor innan stämman. Ovan 
nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt per post till aktieägare som så begär och 
uppger sin postadress. 

Upplysningar inför bolagsstämman 
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna 
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på 
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller 
dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom 
koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Isofol Medical AB (publ), 
”Extra bolagsstämma fredagen den 14 maj 2021”, Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 
413 46 Göteborg eller via e-post till extrastamma@isofolmedical.com, senast tisdagen den 4 
maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och 
på www.isofolmedical.com senast fredagen den 7 maj 2021. Upplysningarna skickas även 
inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress. 
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Personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy 
som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

_____________________________ 

Göteborg i april 2021 
Isofol Medical AB (publ) 

Styrelsen 

 

För mer information, vänligen kontakta 
Isofol Medical AB (publ) 
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör 
E-post: jungnelius@isofolmedical.com 
Telefon: 0709-16 89 55 

Gustaf Albèrt, CFO 
E-post: gustaf.albert@isofolmedical.com 
Telefon: 0709-16 83 02 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
E-post: info@fnca.se 
Telefon: 08-528 003 99 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
den 28 april 2021 kl. 18.05. 

Om arfolitixorin 
Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka 
effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-
cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin 
är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt 
gynna fler patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver 
metabolisk aktivering för att utöva sin effekt. 

Om Isofol Medical AB (publ) 
Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för 
att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad 
kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett 
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och 
kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First 
North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. 
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