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Protokoll fört vid årsstämma i  Active Biotech 
AB (publ), org  nr  556223-9227,  torsdagen 
den 19  maj  2022. 

Minutes kept at the Annual General Meeting 
of Active Biotech AB (publ), Reg. No. 
556223-9227, on Thursday, 19 May 2022. 

§1 

Beslutades att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden 
skulle föra protokollet. 

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att 
aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. 
poströstning. 

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 
Bilaga 2. 

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som 
omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3. 

It was resolved to appoint Erik  Sjöman  as Chairman of the Meeting. It was noted that the 
chairman would keep the minutes. 

It was noted that the Meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act 
(2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of shareholders' meetings in 
companies and other associations; meaning that the shareholders have been entitled to 
participate and exercise their voting rights only by way of voting in advance, so called postal 
voting. 

The notice of the Meeting and the postal voting form were attached to the minutes, Appendix 1  
and Appendix 2. 

The results of the postal voting with regard to all sections in the agenda covered by postal 
voting were attached to the minutes, Appendix 3. 

§2 

Beslutades att protokollet skulle justeras av Magnus Svensson och Werner Burghard. 

It was  resolved  to  appoint  Magnus Svensson and Werner Burghard to  verify  the  minutes. 

§3 

Bifogad förteckning över deltagande aktieägare, Bilaga 4, godkändes att gälla såsom röstlängd 
vid stämman. 

The attached list of participating shareholders, Appendix 4, was approved as the voting list for 
the Meeting. 
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§4 

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för 
stämman. 

It was resolved to approve the agenda, included in the notice of the Annual General Meeting, 
as the agenda for the Meeting. 

§5 

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 
21 april 2022 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i 
Svenska Dagbladet den 21 april 2022. Konstaterades att stämman var i behörig ordning 
sammankallad. 

It was established that notice to attend the Meeting had been published on April 21, 2022 in 
the Swedish National Gazette and on the Company's website. On April 21, 2022 the Company 
announced in Svenska  Dagbladet  that the notice had been issued. It was established that the 
Meeting had been duly convened. 

§6 

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen för 
räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna under mer än tre veckor före stämman 
hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. 

It was noted that the annual report, auditor's report, consolidated financial statements, the 
auditor's report for the group and the auditor's statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of 
the Swedish Companies Act for the financial year 2021 had been presented by having been 
held available for more than three weeks before the Meeting at the Company and at the 
Company's website. 

§ 7 

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen i framlagt skick. 

It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the 
consolidated income statement and the consolidated balance sheet as presented. 

§8 

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas samt att 
bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. 

In accordance with the Board's proposal, it was resolved that no dividend shall be paid and 
that the Company's accumulated loss shall be carried forward. 
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§ 9 

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör 
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. I 
beslutet deltog ej verkställande direktör eller styrelseledamöter upptagna i röstlängden. 

It was resolved to discharge the persons serving as members of the Board of Directors and 
CEO from liability in respect of their management of the Company's business during the 
financial year 2021. The CEO and the Board members recorded in the voting list did not 
participate in the resolution. 

§10 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma ska vara sex samt att inga suppleanter ska utses. Beslutades vidare 
att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. 

It was resolved, in accordance with the election committee's proposal, that the number of 
members of the Board for the period up until the end of the next Annual General Meeting shall 
be six, with no deputies. It was further resolved that the Company shall have one auditor, with 
no deputies. 

§11 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna 
oförändrat ska utgå med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera 
till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Beslutades vidare att en styrelseledamot därutöver 
får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. 

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. 

It was resolved, in accordance with the election committee's proposal, that fees to be paid to 
the Board members unchanged shall amount to  SEK  500,000 to the Chairman of the Board 
and  SEK  200,000 to each of the other Board members who are not employed by the Company. 
It was further resolved that a member of the Board who performs work for the Company 
outside the scope of the Board work also may receive remuneration on market terms for such 
work. 

It was resolved that the fees payable to the auditor shall be in accordance with approved 
invoices within the scope of the tender. 

§12 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Michael 
Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och  Elaine 
Sullivan  för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Michael Shalmi till 
styrelsens ordförande. 

Beslutades vidare att omvälja KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. 
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It was resolved, in accordance with the election committee's proposal, to re-elect the Board 

members Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar 
Danilovski and Elaine Sullivan for the period up until the end of the next Annual General 
Meeting. It was resolved to re-elect Michael Shalmi as Chairman of the Board. 

It was further resolved to re-elect KPMG AB as auditor of the Company for the period up until 
the end of the next Annual General Meeting. 

§ 13 

Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig under mer 
än tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats. Beslutades att godkänna 
styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 5. 

It was noted that the remuneration report had been presented by having been held available 
for more than three weeks before the Meeting at the Company and on the Company's website. 
It was resolved to approve the Board's remuneration report, Appendix 5. 

§ 14 

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i 
enlighet med följande. Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av 
september månad 2022, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt 
en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska 
kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte 

längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga 
ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen 
utse en annan ledamot för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska 
utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. 

It was resolved, in accordance with the election committee's proposal, that the Company's 
election committee shall be appointed in accordance with the following. It was assigned to the 

Chairman of the Board to convene an Election Committee, based on the ownership structure at 
the end of September 2022, comprising the Chairman of the Board and one member appointed 
by each of the three largest shareholders of the Company. The Election Committee shall 
remain in place until the following Election Committee has been appointed. If a member of the 
Election Committee no longer represents one of the three largest shareholders in the 

Company, the Election Committee is entitled to dismiss the member. In the event that a 
member of the Election Committee resigns or is dismissed, the Election Committee may 
appoint another member nominated by the major shareholders to replace such a member. The 

Election Committee shall perform its duties in accordance with the stipulations for Election 
Committees stated in the Swedish Code of Corporate Governance. 

§ 15 

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlagts genom 
att det hållits tillgängligt under mer än tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets 
webbplats. 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga  6, varvid konstaterades att beslutet 
biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna. 
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It was noted that the Board's proposal regarding an issue authorization had been presented by 

having been held available for more than three weeks before the Meeting at the Company and 

on the Company's website. 

It was resolved in accordance with the proposal from the Board, Appendix 6, whereby it was 
established that the resolution was supported by at least two thirds of the votes cast as well as 
the shares represented at the Meeting. 

Vid protokollet: Justeras: 
Minutes recorded by: Approved by: 

DocuSigned by: DocuSigned by: 

~ vil

 

SbmatA, 114.ATAAs S'~ussatA, 
3B0484140B89403 098995937B6940E 

Erik Sjöman Magnus Svensson 

DocuSigned by: 

€4-44.41.4A, 

LLL E49AFEB1OCAB405... 

Werner Burghard 
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POST-ocHINRIKEN TIDNINGAR. Bolagsverket 

Kallelser 

Kallelse till stämma 

Namn/fastighetsbeteckning Active Biotech AB (publ), 556223-9227 

Stämmodatum 2022-05-19 

Publiceringsdatum 2022-04-21 

Kungörelse-id K231856/22 

Uppgiftslämnare Active Biotech AB (publ) 

Kungörelsetext 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Aktieägarna i  Active Biotech  AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset 

genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att 

närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. 

RÄTT TILL DELTAGANDE 

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear  Sweden  AB förda aktieboken 

avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2022, dels anmält sig till stämman senast onsdagen den 18 maj 2022 

genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är 

bolaget tillhanda senast den dagen. 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig 

till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 maj 2022. Sådan 

registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i 

förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 maj 

2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. I  Active Biotech  finns 218 054 720 aktier och röster. Bolaget innehar 

inga egna aktier. 

FÖRHANDSRÖSTNING 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen 

(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För 

förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida 

www.activebiotech.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste 

vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022. Ifyllt formulär skickas till  Active Biotech  AB (publ), Att: Susanne 

Jönsson, Scheelevägen 22, 223 63 Lund (märk kuvertet "årsstämma"). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska 

då skickas till susanne.jonsson@activebiotech.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas 

formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på www.activebiotech.com och sänds till aktieägare som begär det. Om 

aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. 

förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Val av en eller två justeringsmän 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen 

8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

a) omval av Michael Shalmi 

b) omval av Uli Hacksell 

c)omval av Peter Thelin 

d) omval av Axel Glasmacher 

e) omval av Aleksandar Danilovski 

fi omval av  Elaine Sullivan 

g)omval av Michael Shalmi som styrelsens ordförande 

h) omval av KPMG AB som revisor 

13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande 

14. Beslut om valberedning 

15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 

BESLUTSFÖRSLAG 

Justeringsmän (punkt 2) 

Till justeringsmän föreslås Magnus Svensson och Werner Burghard eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den 

eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att 

inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Röstlängd (punkt 3) 
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Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, 

baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats avjusteringspersonerna. 

Resultatdisposition (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. 

Styrelse m m (punkterna 1 och 10 - 12) 

Valberedningen, som består av Michael Shalmi (styrelsens ordförande), Mats Arnhög (MGA  Holding),  Per  Colleen  (Fjärde 

AP-fonden) samt Peter Thelin föreslår följande: 

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. 

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. 

Styrelsearvode: oförändrat 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej 

anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för 

bolaget utöver styrelsearbetet. 

Styrelse: omval av Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och  Elaine Sullivan. 

Styrelseordförande: omval av Michael Shalmi. 

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter. 

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert. 

Revisorer: omval av KPMG AB. Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. 

För mer information om de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till bolagets hemsida, 

www.activebiotech.com. 

Valberedning (punkt 14) 



DocuSign  Envelope  ID: E06FC6BD-FE3D-4ADC-BF55-69197EA67124 

Valberedningen föreslår att ärsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september 

månad 2022, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en 

av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall 

en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får 

valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får 

valberedningen utse en annan ledamot för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra 

vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. 

Emissionsbemyndigande (punkt 15) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, 

vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller 

konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. 

Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av 

bemyndigandet, får motsvara högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av 

bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets 

projekt samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om partnerskap. 

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske 

utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på 

dagordningen, bolagets och dotterbolags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernbolag. En 

begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till susanne.jonsson@activebiotech.com eller via post till 

Active Biotech  AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, senast tio dagar före bolagsstämman, 

dvs. senast måndagen den 9 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på 

bolagets hemsida www.activebiotech.com senast lördagen den 14 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma 

tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. 

HANDLINGAR M M 

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas 

tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, www.activebiotech.com, senast tre veckor före 

stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även 

bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-

bolagsstammor-svenska.pdf.  Active Biotech  har organisationsnummer 556223-9227 och säte i Lund. 

Lund i april 2022 

Styrelsen för  Active Biotech AB (publ) 
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 

Formuläret ska vara  Active Biotech  tillhanda senast onsdagen den 18 maj 2022. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier 

i  Active Biotech  AB (publ), org.nr 556223-9227, vid årsstämma den 19 maj 2022. Rösträtten utövas 

på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägare Personnummer/organisationsnummer 

  

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): 
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på 
heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens 
innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder 
och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad. 

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Telefonnummer E-post 

För att förhandsrösta, gör så här: 

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan 

• Markera valda svarsalternativ nedan 

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till  Active Biotech  AB (publ), Att: Susanne Jönsson, 
Scheelevägen 22, 223 63 Lund (märk kuvertet "årsstämma"). Ifyllt och undertecknat formulär får även 
inges elektroniskt och ska då skickas till susanne.jonsson@activebiotech.com 

• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska 
underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare 
är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person 
är det ställföreträdaren som ska underteckna 

• Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en 
juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret 



DocuSign Envelope ID: E06FC6BD-FE3D-4ADC-BF55-69197EA67124 

En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få 

rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid 

respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att 

markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller 

ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara  Active Biotech  tillhanda 

senast onsdagen den 18 maj 2022. En förhandsröst kan återkallas fram till och med den onsdagen den 18 maj 

2022 genom att kontakta  Active Biotech  enligt ovan. 

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast 

daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist 

kommit  Active Biotech  tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas 

utan avseende. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på  Active  Biotechs webbplats. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 

tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-

svenska.pdf. 
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Årsstämma i  Active Biotech  AB (publ) den 19 maj 2022 

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive 

valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman. 

1.Val av ordförande vid stämman 

Ja Nej  

2.Val av en eller två justeringsmän 

2.1 Magnus Svensson eller, vid förhinder honom, den som styrelsen i stället anvisar 

Ja Nej  

2.2 Werner Burghard eller, vid förhinder honom, den som styrelsen i stället anvisar 

Ja Nej  

3.Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja Nej  

4. Godkännande av dagordning 

Ja Nej  

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 

Ja Nej ■ 

 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

Ja Nej ■ 

 

8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 

Ja Nej  

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 

1. Michael Shalmi Ja  Nej ■ 

2.Uli Hacksell Ja  Nej  

3.Peter Thelin Ja  Nej  

4. Axel Glasmacher Ja  Nej  

5.Aleksandar Danilovski Ja  Nej  

6.Elaine Sullivan Ja  Nej  

7.Hel&I Tuvesson Ja  Nej  

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och 

revisorssuppleanter 

10.1 Antal styrelseledamöter 
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Ja Nej  

10.2 Antal revisorer 

Ja Nej  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

11.1 Arvode till styrelsen 

Ja Nej  

11.2 Arvode till revisor 

Ja Nej  

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

12.a Michael Shalmi 

Ja Nej  

12.b Uli Hacksell 

Ja Nej  

12.c Peter Thelin 

Ja Nej  

12.d Axel Glasmacher 

Ja Nej  

12.e Aleksandar Danilovski 

Ja ■ Nej  

 

12.f  Elaine Sullivan 

Ja Nej  

12.g Val av styrelseordförande 

Michael Shalmi 

Ja Nej  

12.h Val av revisor 

KPMG AB 

Ja ■ Nej  

 

13. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 

Ja ■ Nej  

 

14. Beslut om valberedning 

Ja Nej  

15. Beslut om emissionsbemyndigande 

Ja Nej  
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Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till 

fortsatt bolagsstämma 
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter, 

använd siffror: 
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Active tslotecn  Ars  (puni) 

Poströster - slutredovisning (26 § 2022:121) Totalt 

Årsstämma 19 maj 2022 Företrädda aktier 74 380 493 

Företrädda röster 74 380 493,0 

Aktier i bolaget 218 054 720 

 

Aktier/Röster 

För Emot Ej avgivna För 

% aktiekapitalet 

Emot Ej avg. 

1.Val av ordförande vid stämman 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

2.Val av en eller två justeringsmän 

     

2.1 Magnus Svensson eller, vid förhinder honom, den som styrelsen i stället anvisar 

74380493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

2.2 Werner Burghard eller, vid förhinder honom, den som styrelsen i stället anvisar 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

3.Upprättande och godkännande av röstlängd 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

4. Godkännande av dagordning 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

74 380 493 34,111% 0,000% 0,000% 

8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

    

9.1. Michael Shalmi 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

9.2. Uli Hacksell 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

9.3. Peter Thelin 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

9.4. Axel Glasmacher 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

9.5. Aleksandar Danilovski 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

9.6.  Elaine Sullivan 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

9.8. Hel€n Tuvesson 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

    

10.1 Antal styrelseledamöter 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

10.2 Antal revisorer 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

     

11.1 Arvode till styrelsen 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

11.2 Arvode till revisor 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

     

12.a Michael Shalmi 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12.b Ull Hacksell 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12.c Peter Thelin 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12.d Axel Glasmacher 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12.e Aleksandar Danilovski 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12.f  Elaine Sullivan 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12.g Val av styrelseordförande, Michael Shalmi 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

12.h Val revisor, KPMG AB 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

13. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

14. Beslut om valberedning 

74 380 493 

 

34,111% 0,000% 0,000% 

15. Beslut om emissionsbemyndigande 

73 571 779 808 714 33,740% 0,371% 0,000% 
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Ersättningsrapport 2021 

Introduktion 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för bolaget 

Active Biotech,  antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även 

information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets 

utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet 

med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande 

befattningshavare och om incitamentsprogram. 

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Anställda, 

personalkostnader och ledande befattningshavares förmåner) på sidorna 68-73 i årsredovisningen 

för 2021. Information om styrelsens och revisionsutskottets arbete under 2021 finns i 

bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35-40 i årsredovisningen för 2021. 

Styrelsearvode och eventuella konsultersättningar till styrelseledamöter omfattas inte av denna 

rapport. Sådana arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidorna 68-73 i 

årsredovisningen för 2021. Inga synpunkter har inkommit avseende 2020 års ersättningsrapport. 

Viktiga händelser under 2021 

Bolagets fokus har, sedan beslut om ändrad verksamhetsinriktning fattades 2020, varit att utnyttja 

redan tillgängliga data-set för laquinimod och tasquinimod för att etablera en position för  Active 

Biotech  inom hematologiska cancerformer och inflammatoriska ögonsjukdomar. 

Under 2021 gjordes betydande framsteg i de helägda projekten laquinimod och tasquinimod som 

båda avancerade i kliniska prövningar, i multipelt myelom och uveit. Vid utgången av 2021 är 

därmed bolagets alla projekt i klinisk utveckling. 

Den prekliniska och kliniska utvecklingen kan sammanfattas enligt följande: 

Tasquinimod — en potentiell ny produktklass för behandling av multipelt myelom 

För den pågående fas Ib/Ila-studien i relapserande refraktär multipelt myelom som bedrivs vid 

Abramson  Cancer Center i Philadelphia, USA rapporterades säkerhetsdata i oktober 2021. 

Tasquinimod tolererades väl och säkerhetsprofilen, liksom dos- och behandlingsschemat, liknade 

tidigare genomförda studier i solida tumörer. Patienterna som ingick i denna del av studien var 

kraftigt förbehandlade och refraktära mot gängse behandling. Betydande perioder av stabil sjukdom 

uppnåddes hos 2 av de 10 patienterna efter dokumenterad sjukdomsprogression. Baserat på den 

goda säkerheten och uppmuntrande signaler av anti-myelom aktivitet fortsätter studien i 

kombinationsdelen, i vilken den första patienten doserades i februari 2022. 

Under året har även prekliniska data för tasquinimod i multipelt myelom (MM) och 

myelodysplastiskt syndrom (MDS) presenterats vid det välansedda  ASH  2021 mötet. Resultaten är 

framtagna av samarbetspartners vid Vrije Universiteit i Bryssel respektive University Hospital i 

Dresden. Därutöver har ett prekliniskt och kliniskt samarbete initierats med  Erasmus  MC och Oncode 

Institute avseende myelofibros (MF). 
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Laquinimod — start av kliniskt utvecklingsprogram i uveit 

I december 2021 doserades den första försökspersonen i fas I studien med en ögondropps-

formulering med laquinimod. Det primära effektmålet i studien är att fastställa säkerheten och 

tolerabiliteten av laquinimod ögondroppar efter enkel dos respektive upprepade doser. Data från 

studien förväntas rapporteras under andra halvåret 2022. 

Naptumomab — kliniska resultat och start av nya studier under 2021 

I oktober 2021 meddelades att den första patienten rekryterats i fas Ila studien med naptumomab i 

kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Studien 

bedrivs i USA och omfattar patienter med progressiv sjukdom som tidigare behandlats med 

checkpoint-hämmare. 

Parallellt slutfördes den första delen av fas Ibill-studien i kombination med checkpoint-hämmaren 

durvalumab i patienter med avancerade solida tumörer. När säkerhet och tolerabilitet har fastställts 

kommer studien att fortsätta i planerade fas ll-kohortstudier. 

Finansiering av verksamheter 

Active  Biotechs investeringar i prekliniska och kliniska studier kommer att kräva ytterligare 

finansiering. En av styrelsen beslutad företrädesemission om 76,1 MSEK avslutades i januari 2021, 

likviden från emissionen finansierar utvecklingsprogrammen till och med första kvartalet 2023. 

Bolaget utvärderar löpande den bästa framtida finansieringen av verksamheten, detta inkluderar 

affärsutveckling inriktat på nya partneravtal men även andra möjligheter. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet 

av aktieägarnas långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och 

behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig 

ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en 

konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande 

befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, 

rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen 

ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade 

kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets 

affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig 

koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. 

Riktlinjerna finns på sidorna 69-70 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de 

tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har 

gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för 

att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns 

tillgänglig på www.activebiotech.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/. Ingen ersättning har krävts 

tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor 

beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. 



Helen Tuvesson (CEO) 

Helen Tuvesson (CEO) 

LTIP 2020/2024 

TIP 2020/2024 

jan-dec 2020 

jan-dec 2021 

Datum för Datum för Utgång av 

tilldelning intjå na nde inlåsningsperiod 

Juni 10, 2020 

Mars 31, 2021 

Föremål för 

prestations 

Tilldela de Intjå na de villkor 

30 000 

20 000 

Utgående 

balans 

Aktieråtter 

vid årets 

slut 

30 000 

20 000 

Aktier föremål 

för inlåsnings-

 

period 

N/A 

N/A 

Ingående 

balans 

Aktieråtter 

vld årets 

börja 

Dec. 31, 2020 

Dec. 31, 2021 

N/A 

N/A 

25 000 

20 000 

30 OCO 

20 000 

Befattningshavarens Programmets Prestations 

period namn namn 
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Tabell 1—Totalersättning till verkställande direktören under åren 2020-2021 (KSEK) 

  

Fast ersättning Rörlig ersättning 

   

Andelen 

Namn År Grundlön Andra förmå ner Ettårig Flerårig Extraordinära 

poster 

Pensions 

kostnad 

Total 

ersättning 

fast resp. rörlig 

ersättming % 

Helen Tuvesson  (CEO) 2020 2 044 N/A N/A N/A N/A 1 101 3 145 100/0 

Helen Tuvess on  (CEO) 2021 2 439 N/A 876 N/A N/A 1 052 4 367 80/20 

Aktiebaserad ersättning 

Plan 2020/2024 — anställda inom  Active Biotech  koncernen 

På årsstämman den 19 maj 2020 beslutades att anta ett långsiktigt prestationsbaserat 

incitamentsprogram för anställda inom  Active Biotech  ("Plan 2020/2024"). Deltagarna i Planen 

2020/2024 är skyldiga att investera i aktier i  Active Biotech  på marknadsmässiga villkor 

("Sparaktier"). Deltagarna kommer därefter att ha möjlighet att erhålla ytterligare aktier 

kostnadsfritt i enlighet med Planen 2020/2024 ("Prestationsaktier"). 

För att delta i programmet måste deltagaren ha gjort en privat investering i Bolaget genom att 

förvärva Sparaktier. Sådan investering får uppgå till högst 15 procent av respektive deltagares årliga 

bruttobaslön och ska göras senast den 31 mars varje år fram till och med år 2023. För varje Sparaktie 

som innehas enligt Planen 2020/2024 ger Bolaget deltagarna rätt till upp till två Prestationsaktier 

kostnadsfritt förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är relaterade till bibehållen 

anställning, bibehållen investering i Sparaktier samt vissa målrelaterade till Bolagets utveckling. 

Rätter kommer att tilldelas förutsatt att deltagaren har behållit sina egna ursprungliga Sparaktier och 

behållit sin anställning inom  Active Biotech  fram till och med den 31 december det år då 

investeringen i Sparaktier gjordes. 

Tabell 2 — Aktieprogram (verkställande direktören) 

Not: anta  let  intjånade a ktier 2020 om å kna de efter genomförd nyenris  ion  2021 

Efterlevnad av ersättningsriktlinjerna och tillämpning av prestationskriterier 

Prestationskriterierna för Plan 2020/2024 är indelade i bolagsövergripande och verksamhets-

relaterade mål. Fördelningen mellan bolagsövergripande och verksamhetsrelaterade mål för 

verksamhetsåret 2021 är 15 procent respektive 85 procent vilket återspeglar prioriteringen av den 

pre-kliniska och kliniska verksamheten under året. Prestationsmålen för 2021 speglar bolagets 

fokusering på värdehöjande pre-klinisk och klinisk verksamhet för att underlätta kompletterande 

kapitaltillskott och främja framtida partnerdiskussioner 

I tabell 3 nedan finns en beskrivning av hur kriterierna för plan 2020/2024 har tillämpats under 

räkenskapsåret. 
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Tabell 3 — Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: 

aktiebaserad ersättning 

Befattnings- 

havares namn 

Programmets 

namn Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten 

2. Relativ viktning 

avprestations 

kriterier 

3. Uppmätt prestation 

och faktisktilldelning/ 

ersättningsutfall 

Helen Tuvesson LTIP 2020/2024 1.Bolagsövergripande mål 

  

(0EO) 

 

Förstärka bolagets kliniska organisation och etablera kontakt med potentiella 

    

kommersiella partners förtaquinirnod och laquinimod 15,0% 

   

2.Verksam betsrelatera de mål 

    

Kliniska utvecklingsmål 

    

Tasquinirnod: presentera säkerhetsdata från fas lb/lia studien i multipelt myelom 37,5% 

   

Laquinimod: initiera fas I  study  med ögondroppsformulering i friska frivilliga 37,5% 

   

Pre-kliniska utvecklingsmål 

    

Tasquinmod: publicera manuskript med prekliniska  result  i ansedd vetenskaplig tidskrift 5,0% 

   

Laquinimod: generera ytterligare resultat från åtminstone en in-vivo  neovasculä r 

försöksmodell 

5,0% 

   

Styrelsens beslut om uppnådd måluppfyllelse 2021 

 

85% 

Ovanstående prestationsmål för 2021 uppnåddes sammantaget till 85 procent, vilket innebär att 

deltagarna i Plan 2020/2024-programmet enligt Plan-reglerna hade rätt att erhålla en 

Prestationsaktie för varje Sparaktie. 

Verkställande direktören, Helen Tuvesson, gjorde en privat investering om 20 000 aktier (Sparaktier) 

och mottog, baserat på att bolagets prestationsmål för 2021 uppnåddes till 85 procent, totalt 20 000 

Prestationsa ktier. 

Rekommendationer och avvikelser från ersättningsriktlinjerna och från förfarandet för 

genomförande av riktlinjerna 

De ersättningsriktlinjer som presenterades för och godkändes av årsstämman den 19 maj 2021 har 

tillämpats. 

Tabell 4 — Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade 

räkenskapsåren  (RR)  (kSEK) 

 

2016 vs 

 

2017 vs 

 

2018 vs 

 

2019 vs 

 

2020 vs 

 

RR 

 

2017 % 2018 

 

2019 % 2020 % 2021 

 

2021 

Ersättning till verkställande direktören 5 241 -17% 2 617 -100% 3 198 18% 3 304 3% 4 409 25% 4 409 

Koncernens rörelseresultat -102 528 -46% -29 841 244% -32 285 -8% -32 306 0% -49 782 -35% -49 782 

Genomsnittlig ersättning baserat på 

antalet heltidsekvivalenter a nställda 

1 262 58% 846 -49% 917 8% 1 026 11% 1 149 11% 1 149 

i moderbolaget (exkl. medlemmar i koncernledningen) 
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Bilaga 6  

Appendix 6 

Emissionsbemyndigande 

Issue authorization 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden 
för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 
besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även 
kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som 
utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av 
bemyndigandet, får motsvara högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter 
utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, 
kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i kommersiella 
förhandlingar om partnerskap. 

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to grant authorization to the 
Board, for a period that does not extend past the date of the next Annual General Meeting, on 
one or several occasions, with or without pre-emptive rights for the shareholders, to resolve 
on the issue of new shares and/or convertibles entitling to conversion to shares. It shall also be 
possible to make such an issue resolution stipulating in-kind payment, the right to offset debt 
or other conditions. The number of shares issued, or which may arise through the conversion 
of convertibles issued with the support of the authorization, may correspond to not more than 
30 percent of the total number of shares in the Company after utilization of the authorization. 
The purpose of the authorization is to enable the financing, commercialization and 
development of the Company's projects and to provide flexibility in commercial negotiations 
relating to partnerships. 
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