
 

 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 
AegirBio AB, org.nr 559222-2953, den 9 
mars 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på 
Ideongatan 3A i Lund 

 

§ 1. STÄMMANS ÖPPNANDE  

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ledamot, Anders Ingvarsson, som 
hälsade de närvarande välkomna 

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 

Anders Ingvarsson valdes till ordförande vid dagens stämma. 

Det antecknades att Anders Ingvarsson även förde dagens protokoll.  

§ 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD  

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade 
aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, 
Bilaga 1. 

§ 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  

Framlades och godkändes styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen. 

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens förslag har 
angetts i kallelsen samt tillhörande förslag. 

Handlingarna inför extra bolagsstämman, inklusive handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ och 
23 kap. 16 § aktiebolagslagen vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna enligt 
aktiebolagslagen, framlades.  

§ 5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER 

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Martin 
Linde. 

§ 6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD  

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet och det antecknades att kallelse till 
dagens extra bolagsstämma har skett i enlighet med aktiebolagslagens och 
bolagsordningens bestämmelser.  

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade sig ha blivit 
behörigen sammankallad.  

§ 7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

Stämman tog beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av 
bolagsordningen, Bilaga 2. 

§ 8. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FUSIONSPLAN 

Stämman tog beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende godkännande av 
fusionsplan, Bilaga 3. 



 

 

§ 9. BESLUT OM EMISSION AV FUSIONSVEDERLAG 

Stämman tog beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende emission av 
fusionsvederlag, Bilaga 4. 

§ 10. BESLUT OM APPORTEMISSION 

Stämman tog beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende apportemission, Bilaga 
5. 

§ 11. AVSLUTANDE AV STÄMMAN 

Ordföranden förklarade stämman avslutad.  

 
_____________________________ 

    
 
Vid protokollet: 
 
 
______________________________ 
Anders Ingvarsson    
 
 
Justeras: 
 
 
___________________________ 
Martin Linde  
     


