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Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagsla-
gen (2005:551) 

Med anledning av styrelsens i Ascelia Pharma AB:s, org. nr 556751-8797 (”Bolaget”), för-

slag till årsstämman den 14  november 2019 om bemyndigande för styrelsen att fatta be-

slut om förvärv av egna C-aktier avger styrelsen i Bolaget härmed följande yttrande. 

Enligt det föreslagna bemyndigandet kommer Bolaget att kunna återköpa upp till totalt 

588 560 egna C-aktier till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde, dvs. 1 krona per aktie. 

Det totala beloppet som kan komma att utges vid förvärv enligt bemyndigandet uppgår så-

ledes till 588 560 kronor.  

Bolagets verksamhet och dess omfattning framgår av Bolagets bolagsordning och av årsre-

dovisningen för räkenskapsåret 2018/2019. Av årsredovisningen framgår Bolagets och 

koncernens ekonomiska ställning per den 30 juni 2019. Det framgår vidare vilka principer 

som har tillämpats vid värdering av Bolagets och koncernens tillgångar och skulder. Som 

framgår av årsredovisningen värderas finansiella instrument till verkligt värde enligt 4 

kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Eftersom redovisat värde motsvarar verkligt 

värde har eget kapital inte påverkats av den tillämpade värderingsmetoden. 

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 uppgår Bolagets fria egna kapital 

(disponibla vinstmedel och fria fonder) till cirka 256 miljoner kronor. Bolagets bundna 

egna kapital uppgick per balansdagen den 30 juni 2019 till cirka 23 miljoner kronor.  

Det är styrelsens bedömning att det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna 

egna kapital om det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier utnyttjas fullt 

ut. Även vid fullt utnyttjande av det föreslagna återköpsbemyndigandet kommer påverkan 

på Bolagets respektive koncernens likviditet att vara marginell. 

Styrelsen bedömer att förvärv av C-aktier i enlighet med det föreslagna bemyndigandet 

inte kommer att påverka Bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsför-

pliktelser, vare sig på kort eller lång sikt. Utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet 

förväntas inte heller negativt påverka Bolagets och koncernens förmåga att göra affärs-

mässigt motiverade investeringar. Styrelsen gör också bedömningen att Bolagets och kon-

cernens egna kapital, efter utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet om förvärv av 

egna C-aktier kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till Bolagets och koncernens 

verksamhet, dess art, omfattning och risker. 

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 

det, utifrån en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning, sty-

relsens uppfattning att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier är för-

svarligt i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsoli-

deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Styrelsen anser således att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de 

krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551). 
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________________ 

Malmö den 14 oktober 2019 

Styrelsen för Ascelia Pharma AB (publ) 

 

Peter Benson   Bo Jesper Hansen 

 

 

Hans Maier    Niels Mengel 

 

 

René Spogárd   Helena Wennerström 

 

 


