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Kommuniké från årsstämma i Cyxone AB den 3 juni 2021 
 

Idag, den 3 juni 2021, hölls årsstämma i Cyxone AB. 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 balanseras i ny räkning. 
 

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 

Val och arvodering av styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade att omvälja Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och 

Mikael Lindstam som styrelseledamöter samt att välja Peter Heinrich och Alejandra Mørk 

som nya styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes som styrelseordförande.  

 

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till 
styrelseordföranden, med 25 000 euro till styrelseledamoten Peter Heinrich, samt med 

225 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. 

 
Årsstämman beslutade slutligen att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor samt 

att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. KPMG AB har meddelat att 

auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig 
revisor. 
 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, 

teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna 

eller mot betalning i apportegendom 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett 
eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna, 
teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska betalas med apportegendom. Betalning vid 
företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier 
som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma 
efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på 
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annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för 

aktiekapitalet och antalet aktier. 
 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, 

teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid 

ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. 

Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska 
kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter 

konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på 

annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var till gällande gränser för 
aktiekapitalet och antalet aktier. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske 

till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får 

lämnas). 
 

Malmö den 3 juni 2021 

Cyxone AB (publ) 
 

Kontakt 
Tara Heitner, VD 

Tel: 0707 81 88 08 

Email: tara.heitner@cyxone.com 
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 3 juni 2021 kl 13.55 CET. 
 

Om Cyxone  
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande 
behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl 
som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en 

läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-

19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är 

Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök 
www.cyxone.com. 
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