
  Protokoll  fört  vid  årsstämma i  Aegirbio
AB  (publ),  559222-2953,  den  28  juni
2021 klockan 09.00 i  bolagets  lokaler på
Ideongatan 3A i Lund, 

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt
representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1. 

§ 1

Årsstämman öppnades av VD Martin Linde på uppdrag av styrelsen. 
Förslag förelåg att Martin Linde skulle väljas till stämmoordförande. Årsstämman beslutade
enligt förslaget. Det antecknades att Martin Linde även förde protokollet vid stämman.

§ 2

Bilagda  förteckning,  Bilaga  1,  över  närvarande  aktieägare,  företrädare  och  ombud  för
aktieägare samt biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om: 

8.1 fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning.

8.2 disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
8.3 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut  om  bemyndigande  till  styrelsen  att  emittera  aktier,  konvertibler  eller

teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
13. Avslutning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.
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§ 4

Till justeringsperson utsågs Per-Ola Andersson

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på
bolagets webbplats den 27 maj 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj
2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet sistnämnda dag.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Martin Linde lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet. I den
efterföljande  frågestunden ställde  närvarande  aktieägare  frågor  som besvarades  av  Martin
Linde.

§ 7

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  samt  koncernredovisning  och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlades. 

§ 8

a) Frågan om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning för bolaget upptogs till behandling. Det antecknades att 
revisorn tillstyrkt att resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning för 2020 fastställs. 

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020. 

b) Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. 
Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 
2020 lämnas utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Det 
antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag. 

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.
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c) Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2020 upptogs till behandling. Det noterades att bolagets revisor tillstyrkt 
att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att varken de styrelseledamöter 
som är eller vid stämman representerar aktieägare eller verkställande direktören deltog i 
detta beslut.

§ 9

Förslag förelåg att bolaget ska ha fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett 
registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt 
att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

§ 10

Förslag förelåg att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med tre prisbasbelopp till 
styrelseordförande och med två prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

 
Förslag förelåg vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade enligt förslagen.

§ 11

Förslag förelåg att omval görs av styrelseledamöterna Anders Ingvarsson, Fredrik Häglund, 
Seppo Mäkinen och Bradley Messmer. Stämmoordföranden informerade om vilka uppdrag de 
som föreslagits till styrelseledamöter innehar i andra företag. 

Förslag förelåg att Anders Ingvarsson omväljs till styrelseordförande, samt att KPMG AB 
omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 12

Förslag förelåg att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission 
ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Emission ska kunna ske med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning 
genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen.
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Det föreslås även att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre 
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet 
vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag. 

§ 13

Årsstämman avslutades.

____________________ 

Vid protokollet:

__________________
Martin Linde (ordföranden) 

Justeras:

__________________  
Per-Ola Andersson           
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