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Corline Biomedical AB (publ):

Stämmokommuniké från årsstämma

Igår, den 4 maj 2017, hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,att resultatet om 23 091 148 SEK balanseras i
ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för
räkenskapsåret 2016.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att
bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Kerstin Valinder Strinnholm, Gunilla
Ekström och Henrik Krook. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå till de andra styrelseledamöterna eller till
styrelsesuppleanten. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter; Adam Dahlberg (omval), Lars Sunnanväder
(omval), Kerstin Valinder Strinnholm (omval) , Gunilla Ekström (omval) och Henrik Krook (nyval). Stämman beslutade vidare
att omvälja Adam Dahlberg som styrelseordförande och att nyvälja Annika Sunnanväder till styrelsesuppleant.
Stämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig
revisor Leonard Daun.
Beslut av riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2018
Stämman beslutade att fastställa principer av valberedning inför årsstämma 2018 i huvudsak enligt följande: styrelsens
ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med
styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare
som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Stämman beslutade att valberedningen
ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:
•
•
•
•
•

förslag till styrelseledamöter
förslag till styrelseordförande
förslag till styrelsearvoden
förslag till revisor
förslag till revisorsarvode

•
•

förslag till ordförande på årsstämman, och
förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma
villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa
kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna
användas för att ge ut högst 1 911 524 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av nuvarande antalet aktier. Eventuella
emissioner ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
Stämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan
komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se
Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 5 maj 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för
användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för
vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas
in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

