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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB 

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797, kallas härmed till årsstämma i Setter-
walls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö, fredagen den 23 november 2018 kl. 
11.00. 

Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 17 november 
2018; och 

• dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 19 november 2018, per post under adress 
Ascelia Pharma AB, att: Kristian Borbos, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö, per e-
post kb@ascelia.com eller per telefon +46 (0)735 179 113. I anmälan ska uppges fullstän-
digt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dag-
tid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, 
för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 17 no-
vember 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta 
förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 16 november 2018 eftersom avstämningsda-
gen infaller på en lördag.  

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av ak-
tieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, 
såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten 
utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller mot-
svarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör 
kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Full-
maktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.ascelia.com) och skickas med post 
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Förslag till dagordning 

0. Stämmans öppnande. 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringspersoner. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, kon-
cernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut om: 
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a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, kon-
cernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen; och 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. 

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

10. Val av styrelse, styrelseordföranden och revisor. 

11. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen. 

12. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare. 

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 

14. Beslut om makulering av teckningsoptioner.  

15. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner 
samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. 

16. Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut 

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen, som utgjorts av Andreas Segerros (ordförande), utsedd av Sunstone Life Sci-
ence Ventures II K/S, Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB, Håkan Nelson, 
utsedd av Øresund Healthcare Capital K/S och Peter Benson, styrelsens ordförande, föreslår 
att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 
98 168 443 kronor balanseras i ny räkning. 

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisors-
suppleanter 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex 
stycken. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. 

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföran-
den (oförändrat gentemot föregående år) samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrel-
seledamöter som inte är anställda av bolaget (oförändrat gentemot föregående år). Vidare fö-
reslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsut-
skottet (oförändrat gentemot föregående år) och med 25 000 kronor till envar av de övriga le-
damöterna i revisionsutskottet (oförändrat gentemot föregående år).  

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med godkänd räkning enligt sedvanliga debite-
ringsnormer. 
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Punkt 10: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval Peter Benson, Niels Mengel, Bo 
Jesper Hansen, René Spogárd, Helena Wennerström och Hans Maier som styrelseledamöter. 
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Peter Benson som styrel-
seordförande.  

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida 
(www.ascelia.com) och i årsredovisningen. 

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att års-
stämman beslutar om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisionsbolag. Öhr-
lings PricewaterhouseCoopers har meddelat att auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsatt 
kommer att vara huvudansvarig revisor. 

Punkt 11: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen 

Valberedningen 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 mars, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade 
och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista mars. 

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största ak-
tieägarna per den sista mars 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. Förfaran-
det ska fortgå tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.  

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller an-
nan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. 

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid vä-
sentliga ägarförändringar som äger rum efter det att valberedningen utsågs kan valbered-
ningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i en-
lighet 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 er-
sättning för utskottsarbete; 

(d) val av revisor samt ersättning till denne; samt 

(e) principer för utseende av valberedningen.  

Punkt 12: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.  
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Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör 
att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet 
att nå uppställda mål. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstäm-
mans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stäm-
mans beslut.  

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersätt-
ning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och 
övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i bola-
gets ledningsgrupp.  

Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare bereds 
av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.  

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Om-
prövning bör ske årligen. 

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. 
Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 40 procent av den fasta 
årslönen för VD och 20 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, 
varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes be-
fattning.  

Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befatt-
ningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för räkenskapsåret 
2018/2019, om samtliga mål uppfylls fullt ut, högst kunna uppgå till cirka 1,130 906 kronor 
(exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ut-
gör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning. 

Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande be-
fattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön 
och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kost-
nad för bolaget över tiden.  

Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.  

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, 
företagshälsovård m.m.  

Vid uppsägning av VD:s anställning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 
månader. Vid uppsägning av VD från bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, av-
gångsvederlag motsvarande högst 6 månaders grundlön kunna utgå. För övriga ledande be-
fattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga 6 må-
nader. Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska också kunna innehålla bestäm-
melser om rätt för den ledande befattningshavaren att erhålla sedvanlig ersättning för konkur-
rensåtaganden efter anställningens upphörande.   

Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman – förutom löpande åtaganden – inga utestående 
ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare. 

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska 
konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara 
marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen. 

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som moti-
verar det.  
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Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 
aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa års-
stämma, 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. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra 
för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelse-
tillgångar samt att möjliggöra emission till institutionella investerare och allmänheten i sam-
band med en notering av bolaget. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av ny-
emission av aktier får uppgå till högst 18 000 000 stycken. I den mån emission sker med avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. 

Punkt 14: Beslut om makulering av teckningsoptioner  

Ascelia Incentive AB, ett helägt dotterbolag till bolaget, innehar totalt 723 295 tecknings-opt-
ioner serie 2018/2025 som emitterats genom beslut vid extra bolagsstämma den 26 april 2018, 
vilket beslut registrerats vid Bolagsverket den 7 maj 2018. Teckningsoptionerna har utgivits 
för att säkerställa Bolagets personaloptionsprogram 2018. Då antalet personaloptioner som 
maximalt kan komma att utnyttjas i nämnda personaloptionsprogram minskat föreslår styrel-
sen att årsstämman beslutar att totalt 90 411 av de utestående teckningsoptionerna makuleras. 
Det antecknas härvid att Ascelia Incentive AB samtyckt till makuleringen. 

Punkt 15: Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av 
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för ledande 
befattningshavare.  

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet (”Personaloptionsprogrammet”) 
är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland ledande befattningshavare i bolaget genom 
ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett per-
sonaloptionsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär ge-
mensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och ledande befattningshavare. Ett så-
dant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla kompe-
tenta personer. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet framgår under A nedan.  

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen 
även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkän-
nande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.  

A. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram-
met enligt i huvudsak följande riktlinjer: 

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 505 095 personaloptioner. 

2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett 
lösenpris uppgående till 22,50 kronor. Lösenpriset och det antal aktier som varje per-
sonaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, 
split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de full-
ständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas. 

3. Personaloptionsprogrammet ska omfatta fyra ledande befattningshavare i Bolaget 
(CEO, CMO, CFO och COO). Styrelsen fastställer inom ramen för stämmans beslut 
det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer: 

 Verkställande direktören:  högst 183 671 optioner. 
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 CMO, CFO och COO:  totalt kan högst 321 424 optioner tilldelas till 
denna grupp och ingen person kan tilldelas mer 
än 153 059 optioner. 

4. Tilldelning ska senast 30 dagar efter årsstämman.  

5. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 25 procent vardera den 31 oktober 
2019, 31 oktober 2020, 31 oktober 2021 och 31 oktober 2022.  

Oavsett vad som anges ovan ska följande gälla om en Trade Sale (enligt definition 
nedan) inträffar före en dag då intjäning sker. Om en Trade Sale inträffar före en dag 
då intjäning sker ska samtliga tilldelade personaloptioner som inte redan förfallit tjä-
nas in som om samtliga dagar då intjäning sker inträffat.  

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i bolaget och inte har sagt upp 
anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upp-
hör att vara anställd eller säger upp sin anställning i bolaget före en intjäningsdag, 
får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt 
nedan men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning avslutas på grund 
av avsked eller uppsägning på grund av personliga skäl ska dock även intjänade per-
sonaloptioner förfalla.  

6. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller 
pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptionerna övergår 
på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.   

7. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.  

8. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan endast utnyttjas vid det tidigare av: 

(a) efter ett publikt erbjudande i samband med en notering av bolagets aktier på en 
reglerad marknad, alternativ handelsplattform eller annan börs (”IPO”); eller 

(b) i samband med: 

(i) ett erbjudande från en tredje part att förvärva åtminstone 90 procent av akti-
erna i bolaget och under förutsättning av att aktieägare som representerar 
mer än 50 procent av aktierna accepterar erbjudandet (eller enligt ett aktieä-
garavtal är skyldiga att acceptera erbjudandet); 

(ii) en försäljning av hela eller väsentligen hela bolagets rörelse, inkluderande en 
försäljning av samtliga eller väsentligen samtliga av bolagets immateriella 
rättigheter (oavsett om en sådan transaktion genomförs som en försäljning 
av ett dotterbolag till bolaget eller genom en försäljning av rörelsen i ett dot-
terbolag); eller 

(iii) annan liknande händelse som styrelsen anser ska behandlas som en Trade 
Sale.  

Händelserna enligt (b) (i) – (iii) ovan benämns gemensamt för en “Trade Sale”.  

Som framgår ovan kommer tilldelade personaloptioner att tjänas in automatiskt och 
kunna utnyttjas i samband med en Trade Sale. Optioner som inte utnyttjas i samband 
med en Trade Sale förfaller automatiskt.  

Under förutsättning att en IPO har inträffat får tilldelade och intjänade personalopt-
ioner, med de begränsningar som kan följa av tillämpliga regler avseende insider han-
del och de begränsningar som kan följa av den insiderpolicy som bolaget kan komma 
att anta efter en IPO, utnyttjas under perioden 1 november 2022 – 31 januari 2023. 
Om en IPO inträffat senast den 31 oktober 2022 förfaller personaloptioner som inte 
utnyttjas under den angivna utnyttjandeperioden automatiskt. För undvikande av 
missförstånd noteras att intjäning av personaloptioner kommer att fortsätta i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 5 ovan även efter en IPO.   
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Oavsett vad som anges ovan kan dock utnyttjande av personaloptioner aldrig ske se-
nare än 31 december 2025.  

9. Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lag-
ligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med 
rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.  

10. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen 
ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom 
ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. 

B. Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av 
överlåtelse av teckningsoptioner   

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet samt säkra 
därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att bolags-
stämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlå-
telse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar om emission 
av högst 663 796 teckningsoptioner på följande villkor:  

1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett 
helägt dotterbolag i koncernen (”Dotterbolaget”). Skälen för avvikelse från aktieä-
garnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personalopt-
ionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits ovan anser styrelsen att det är 
till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare i bolaget er-
bjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet.  

2. Teckning ska ske senast 30 dagar efter årsstämman.  

3. Överteckning får inte ske. 

4. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoption-
erna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet. 

5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning 
enligt en teckningskurs uppgående till 22,50 kronor. Teckningskursen och det antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga 
omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemiss-
ion och liknande händelser.  

6. Teckningsoptionerna får utnyttjas under tiden från och med registrering vid Bolags-
verket till och med 31 december 2025.  

7. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ger rätt till vinstutdel-
ning från och med den första avstämningsdagen för vinstutdelning som infaller efter 
det att teckningen verkställts.  

8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapi-
talet att öka med 663 796 kronor. 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får 
överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i sam-
band med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt 
förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anled-
ning av Personaloptionsprogrammet.  

Övrig information i anledning av Personaloptionsprogram  

Förslaget till Personaloptionsprogrammet har beretts av ersättningsutskottet. Det slutliga för-
slaget har beslutats av bolagets styrelse. 

I bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram beslutat vid extra bolagsstämma den 
26 april 2018 utestående. I programmet är totalt 481 573 personaloptioner utestående. Till 
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säkerställande av personaloptionsprogrammet (inklusive sociala avgifter) har teckningsopt-
ioner utgivits och efter den makulering av teckningsoptioner som föreslås genomföras vid års-
stämman kommer antalet teckningsoptioner att uppgå till 632 884 stycken. Om samtliga dessa 
teckningsoptioner utnyttjas kommer totalt 632 884 nya aktier att utges, vilket motsvarar en 
utspädning om cirka 4,2 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning be-
räknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 
som utgivits i anslutning till det befintliga personaloptionsprogrammet. 

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till det nu föreslagna Personaloptions-
programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 663 796 nya aktier att utges, vilket 
motsvarar en utspädning om cirka 4,3 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full ut-
spädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teck-
ningsoptioner som utgivits i anslutning till det föreslagna Personaloptionsprogrammet. 

Om samtliga teckningsoptioner som finns utgivna respektive nu föreslås utges utnyttjas kom-
mer totalt 1 296 680 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 8,2 
procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på an-talet aktier 
som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna tecknings-
optioner.  

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogrammet kommer att föranleda kostnader dels i 
from av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter. Bolagets kost-
nader för sociala avgifter föreslås säkras genom riktad emission av teckningsoptioner enligt B 
ovan.  

Särskild beslutsmajoritet 

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tred-
jedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt 
beslut enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av 
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Information på årsstämman 

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och 
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhål-
landen 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.  

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att 
hållas tillgängliga på bolagets kontor på Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö och på bo-
lagets webbplats (www.ascelia.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av 
handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer 
att finnas tillgängliga på årsstämman. 

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 14 606 891 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. 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
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____________________ 

Malmö i oktober 2018 

Ascelia Pharma AB (publ) 

Styrelsen 


