ÅRSSTÄMMA I ACTIVE BIOTECH AB
PRESSMEDDELANDE, Lund 19 maj 2021 - Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM:ACTI)

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära
situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med
poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades.
I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och
att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell,
Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan. Michael Shalmi omvaldes
som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor.
Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 500.000
kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslöt vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.
Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av
styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget
baserat på ägandet i slutet av september 2021.
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att
längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
emission av nya aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier
i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
maj 2021, kl. 14.00.
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Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar
för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan
vidare-utveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i
projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. Ett kliniskt fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår.
Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för
behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod
är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. En klinisk fas II för behandling av patienter
med icke-infektiös uveit med laquinimod förbereds och planeras starta under andra halvåret 2021.
Besök www.activebiotech.com för mer information.
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