
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ), torsdagen den 21 
mars 2019 kl. 10.00 på Medicon Village, Byggnad 301 (lokal Saturnus), Scheelevägen 2, i Lund. 
 
Val av nya styrelseledamöter (punkt 7) 
Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget föreslår att Terje Kalland och John Haurum nyväljs 
som styrelseledamöter. Vidare entledigas Lars Adlersson och Charlotte Edenius, som på deras egen anmodan önskar 
avgång ur styrelsen. SynAct Pharma vill därav tacka Lars Adlersson och Charlotte Edenius för deras arbete i styrelsen. 
Övriga styrelseledamöter kvarstår. 
 
Terje Kalland, MD och Ph.D., har 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, 
bland annat som Senior Vice President på Novo Nordisk AS, chef för forskning och utveckling på Biovitrum AB 
(nuvarande SOBI AB) samt olika positioner inom Pharmacia AB, bland annat som global chef for Onkologisk 
forskning. Terje Kalland har erfarenhet från investeringsverksamhet som forskningsansvarig och vice VD på Karolinska 
Development AB. Terje Kalland har även en bakgrund som professor i tumörimmunologi vid Lunds Universitet. Terje 
Kalland har vidare erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande från ett flertal noterade och onoterade bolag i 
Sverige samt utomlands. 
 
John Haurum, MD och Ph.D, är styrelseledamot i flera europeiska bioteknikföretag, bland annat i Synklino Aps. John 
Haurum var under flera år VD för det engelska bolaget F-star, där det under hans ledarskap initierades två kliniska 
studier i onkologi och genererade mer än 200 miljoner euro i intäkter. John Haurum var dessförinnan VP Research på 
ImClone Systems i New York samt har även en bakgrund som grundare och Chief Scientific Officer av Symphogen 
A/S. 
 
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) 
Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av 
bolagsordningen i enlighet med nedanstående: 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är SynAct Pharma AB. Bolaget är 
publikt (publ). 
 

§ 1 Företagsnamn 
 
Bolagets företagsnamn är SynAct Pharma AB. Bolaget 
är publikt (publ). 
 

§ 4 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och 
högst 2 400 000 kronor. 
 

§ 4 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och 
högst 7 200 000 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier skall vara lägst 4 800 000 och högst 
19 200 000 stycken. 
 

§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier skall vara lägst 14 400 000 och högst 
57 600 000 stycken. 
 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på 
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras 
i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska 
Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske 
genom Dagens Industri. 
 
Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen 
har sitt säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm 
län. 
 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på 
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras 
i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska 
Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske 
genom Dagens Industri. 
 
Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen 
har sitt säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm 
län eller i Malmö kommun, Skåne län. 
 

 
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 
För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A.  



Bilaga A 
 

Bolagsordning för SynAct Pharma AB 
Org. nr. 559058-4826 

 
§ 1 Företagsnamn 
 
Bolagets företagsnamn är SynAct Pharma AB. Bolaget är publikt (publ). 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Lund kommun. 
 
§ 3 Verksamhet 
 
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla och kommersialisera läkemedel för behandling av 
inflammation och andra sjukdomar och därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta aktier. 
 
§ 4 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier skall vara lägst 14 400 000 och högst 57 600 000 stycken. 
 
§ 6 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. 
 
§ 7 Revisor 
 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en 
eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 
 
§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets 
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet 
skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 
 
Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm 
län eller i Malmö kommun, Skåne län. 
 
§ 9 Anmälan till stämma 
 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 
stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet 
biträden anges i anmälan. 



 
§ 10 Årsstämma 
 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning 

och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och 

revisorssuppleanter, 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, 
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella 

revisorssuppleanter. 
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 11 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
§ 12 Avstämningsförbehåll 
 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 
nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 
(2005:551). 

 
_______________________ 

 
Lund i februari 2019 

SynAct Pharma AB (publ) 
STYRELSEN 

 


