Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier
Proposal for resolution regarding authorization for the
board of directors to resolve on new issue of shares
Styrelsen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Bolaget”), föreslår att årsstämman beslutar 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. 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 emission till institutionella investerare och allmänheten i samband
med en notering av bolaget. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier får uppgå till högst 18 000 000 stycken. I den mån emission sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
The board of directors of Ascelia Pharma AB, Reg. No. 556571-8797 (the “Company”)
proposes that the annual shareholders’ meeting resolves to authorize the board of directors to, at one or several occasions, during the time up until the next annual shareholders’ meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, and
with or without provisions regarding payment in kind or through set-off or other provisions, resolve to issue shares. The reason for that deviation from the shareholders’ preferential rights shall be permitted is to enable the company to raise working capital, to
execute acquisitions of companies or operating assets, as well as to enable issues to institutional investors and the public in connection with a listing of the company. The total
number of shares that can be issued must not exceed 18 000 000. To the extent a new
issue is made with deviation from the shareholders’ preferential rights, the new issue
should be made on market terms.
________________________
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Den verkställande direktören föreslås vara bemyndigad att vidta de smärre ändringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.
The CEO should be entitled to make such minor adjustments of the resolution that might
be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration
Office.
_____________________
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Majoritetskrav
Majority requirements
För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
A valid resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing
at least two thirds of the votes cast as well as of all shares represented at the shareholders’ meeting.
_____________________
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta förslag ska den
svenska versionen gälla.
In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of this
proposal, the Swedish language version shall prevail.
________________________
Malmö i oktober 2018
Malmö in October 2018
Styrelsen för ASCELIA PHARMA AB (PUBL)
The Board of Directors of ASCELIA PHARMA AB (PUBL)
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