
 

 
 
 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 
 
Styrelsens föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att ersättning till ledande 
befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner 
samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och 
konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till 
individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den 
totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses 
verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen. 
 
Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. 
Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller 
andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på 
utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan 
befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets 
ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska 
inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om 
särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut 
rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets 
ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller 
underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. 
 
Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode 
och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. 
Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under 
uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den 
fasta lönen för två år. 
 
Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer. 
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl som motiverar det.  
 
Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. 
 
De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020 har följts och samtliga tidigare beslutade 
ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom ovan angivna ramar. För pågående program 
och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till ersättningsrapporten, vilken finns 
tillgänglig på bolagets webbplats. 
 

____________________ 
  



 
 
 
 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att 
fatta beslut om nyemission av aktier 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget 
rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra 
företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid 
ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär 
en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda 
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier 
ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. 
 
För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de 
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma 
emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den 
marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, 
som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de justeringar som kan behövas i 
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
 
Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

____________________ 
 
 
  



 
 
 
 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att höja 
det tillåtna aktiekapitalet i §4 och antalet aktier i § 5 enligt följande  
 
 § 4 Aktiekapital 
 Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 och högst 4 400 000 kronor. 
 § 5 Antal aktier 
 Antalet aktier ska uppgå till lägst 22 000 000 och högst 88 000 000. 
 
Vidare föreslår styrelsen införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet 
med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att 
besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med 
nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 9, med därpå följande omnumrering 
av följande punkter. 
 
 § 9 Insamling av fullmakter och poströstning 
 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551). 
 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före bolagsstämman. 
 
Därutöver föreslås att möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort, vilket är i linje med vad 
som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning, och medför justering av § 6, samt att möjligheten 
att utse ett registrerat revisionsbolag förtydligas i § 7. Därutöver föreslås i nuvarande §§ 1, 8, 9 
och 11 en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av 
förändringar i lag; allt i enlighet med det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt på 
bolagets webbplats i enlighet med vad som framgår nedan. 
 
Den föreslagna bolagsordningen i sin nya lydelse finns bilagd detta förslag som Underbilaga A. 
En ändringsmarkerad version hålls tillgänglig tillsammans med övrigt material inför årsstämman 
på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida. 
 
Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den 
styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som 
kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

_______________ 
 



 

 
 

BOLAGSORDNING FÖR IMMUNOVIA AB (PUBL) 
Org. nr 5566730-4299 

 
 
§ 1 Företagsnamn  
Aktiebolagets företagsnamn är Immunovia AB (publ).  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Lunds (kommun).  
 
§ 3 Verksamhet  
Aktiebolagets verksamhet ska vara att ägna sig åt diagnostik av sjukdomar samt därmed förenlig 
verksamhet.  
 
§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 och högst 4 400 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier  
Antalet aktier ska uppgå till lägst 22 000 000 och högst 88 000 000. 
 
§ 6 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. 
Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
 
§ 7 Revisorer  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller en revisor och med 
eller utan en revisorssuppleant.  
 
§ 8 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens 
Industri. 
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sitt och eventuella biträdens (högst två) 
deltagande till Bolaget senast den dag som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman. 
 
§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post 
före bolagsstämman. 
 
§ 10 Ärenden på årsstämman  
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.  
1. Val av ordförande.  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  



3. Val av en eller två justeringsmän.  
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
5. Godkännande av dagordning.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om följande.  

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkningen.  
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen.  
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.  

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.  
9. Val till styrelsen och av revisorer. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen.  
 
§ 11 Räkenskapsår  
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.  
 
§ 12 Avstämningsförbehåll  
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

______________ 
 
Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 6 maj 2021. 
 



 

 
 

BOLAGSORDNING FÖR IMMUNOVIA AB (PUBL) 
Org. nr 5566730-4299 

 
 
§ 1 Företagsnamn  
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Immunovia AB (publ).  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Lunds (kommun).  
 
§ 3 Verksamhet  
Aktiebolagets verksamhet ska vara att ägna sig åt diagnostik av sjukdomar samt därmed förenlig 
verksamhet.  
 
§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet utgörska vara lägst 8501 100 000 kronor och högst 3 4 400 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier  
Lägst 17Antalet aktier ska uppgå till lägst 22 000 000 stycken och högst 6888 000  000 stycken 
aktier. 
 
§ 6 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst en och högst tioutan 
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
 
§ 7 Revisorer  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller en revisor och med 
eller utan en revisorssuppleant.  
 
§ 8 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens 
Industri. 
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
bolagsstämman, dels anmäla sitt och eventuella biträdens (högst två) deltagande till Bolaget senast 
den dag som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 
 
§ 9§ 9 Insamling av fullmakter och poströstning 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post 
före bolagsstämman. 
 



 

 

§ 10 Ärenden på årsstämman  
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.  
1. Val av ordförande.  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
3. Val av en eller två justeringsmän.  
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
5. Godkännande av dagordning.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Beslut om följande.  

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkningen.  
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen.  
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när 

sådan förekommer.  
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.  
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen.  
 
§ 1011 Räkenskapsår  
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.  
 
§ 1112 Avstämningsförbehåll  
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller 
antecknadBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).. 

______________ 
 
Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 36 maj 20182021. 
 


