
Kommuniké från årsstämma i AegirBio
AB (publ) den 30 juni 2022
AegirBio AB (publ) höll den 30 juni 2022 årsstämma varvid i huvudsak följande
beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar

Stämman  beslutade  att  fastställa  resultaträkningen  och  balansräkningen  för  moderbolaget  samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2021 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman  beslutade  att  bevilja  samtliga  som  under  2021  innehaft  uppdrag  som  styrelseledamot,
styrelsesuppleant eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman  beslutade,  i  enlighet  med  aktieägargruppens  förslag,  att  styrelsen  ska  bestå  av  sex  (6)
ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Till  styrelseledamöter  omvaldes,  i  enlighet  med  aktieägargruppens  förslag,  Bradley  Messmer,
Fredrik  Häglund,  Seppo  Mäkinen  och  Anders  Ingvarsson.  Vidare  beslutade  stämman  att  nyvälja
William Vickery och Sofia Bertling som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes,
i enlighet med aktieägargruppens förslag, Anders Ingvarsson.

Stämman beslutade,  i  enlighet  med styrelsens förslag,  att  omvälja  det  registrerade revisionsbolaget
KPMG AB till revisor för mandatperioden för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att
KPMG AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rasmusson kommer att vara huvudansvarig
revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska
utgå med tre  (3)  prisbasbelopp samt att  arvode ska utgå med två (2)  prisbasbelopp till  varje  övrig
ordinarie ledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägargruppens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram  för  ledande  befattningshavare  och  övriga  nyckelpersoner  genom  riktad
emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade
incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 genom beslut om (A) riktad emission av
teckningsoptioner till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, samt (B) godkännande av överlåtelse
av teckningsoptioner från bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, till  ledande befattningshavare
(exklusive den verkställande direktören) och övriga nyckelpersoner i koncernen (”Deltagarna”).

Programmet innebär att högst 550 000 teckningsoptioner ges ut till  bolaget, eller av bolaget anvisat
dotterbolag, dotterbolaget för att  senare överlåtas till  Deltagarna. Överlåtelse ska ske den 1 augusti
2022,  eller  det  senare  datum  som  styrelsen  beslutar,  till  marknadsmässigt  värde  vid  respektive



överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning
av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 2
augusti 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent
av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för
aktie i bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 29 juli 2022, dock inte under
aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Den maximala utspädningseffekten av
programmet är cirka 3,08 procent.

Incitamentsprogram för  vissa  styrelseledamöter  genom riktad emission av  teckningsoptioner
samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade
incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 genom beslut om (A) riktad emission av
teckningsoptioner till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, samt (B) godkännande av överlåtelse
av  teckningsoptioner  från  bolaget,  eller  av  bolaget  anvisat  dotterbolag,  till  Sofia  Bertling  och
William Vickery (”Styrelseledamöterna”).

Programmet innebär att högst 150 000 teckningsoptioner ges ut till  bolaget, eller av bolaget anvisat
dotterbolag,  dotterbolaget  för  att  senare överlåtas  till  Styrelseledamöterna.  Överlåtelse ska ske den
1 augusti 2022, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive
överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning
av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 2
augusti 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent
av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för
aktie i bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 29 juli 2022, dock inte under
aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Den maximala utspädningseffekten av
programmet är cirka 0,86 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i  enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att,  vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionerna ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med
villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital,
öka  bolagets  finansiella  flexibilitet  och/eller  att  möjliggöra  förvärv  genom betalning  med  aktier. Om
styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra
bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse
för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

_____________

För  mer  detaljerad  information  om  innehållet  i  besluten  hänvisas  till  pressmeddelande  som
offentliggjordes den 30 maj 2022 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman
samt  fullständiga  förslag  avseende  årsstämmans  beslut  finns  tillgängliga  på  bolagets  hemsida,
www.aegirbio.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson, styrelseordförande AegirBio AB (publ)
Bradley Messemer, VD och styrelseledamot AegirBio AB (publ)

Epost: ir@aegirbio.com

AegirBio i korthet

AegirBio  är  ett  svenskt  diagnostikföretag  som  bildades  för  att  via  sin  unika  patenterade
teknologiplattform erbjuda tester  för  att  övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel.
Biologiska  läkemedel  är  det  segment  inom läkemedelsindustrin  där  användningen  växer  snabbast.
Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser
av biologiska läkemedel.

”One size fits  all”  resulterar  i  att  patienter  med låga läkemedelsnivåer inte svarar  på behandlingen,
medan  överdrivna  läkemedelsnivåer  ökar  risken  för  allvarliga  biverkningar.  Denna  osäkerhet  vid
dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader,
bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.



Via genomförda förvärv har bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för
nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid
lagt teknologier och kompetens till bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

• Snabbtester för indikativa och snabba resultat
• Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
• Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
• Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven  ger  bolaget  verktygen  att  utveckla  ny  diagnostik  för  att  göra  det  möjligt  och  enkelt  för
människor att själva övervaka sina hälsoproblem där bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ
diagnostik-teknik  på  marknaden,  att  göra  diagnostiken  mer  tillgänglig,  lättare  att  använda  samt  ge
exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se


