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Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2021 i
Ascelia Pharma AB
Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Mot bakgrund av den
pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning
genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av
tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i
enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om 215 868 704 kronor balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Benson, Niels
Mengel, Bo Jesper Hansen, René Spogárd, Helena Wennerström, Hans Maier och Lauren Barnes
som ordinarie styrelseledamöter. Peter Benson omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till
styrelseordföranden samt med 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är
anställda av bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000
kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 25 000 kronor till envar av de övriga
ledamöterna i revisionsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i
kommersialiseringsutskottet och med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i
kommersialiseringsutskottet. Inget separat arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.
Vidare beslutades att styrelseledamöter bosatta utanför Europa ska erhålla ytterligare
styrelsearvode om 10 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som styrelseledamoten deltagit i.
Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning enligt
sedvanliga debiteringsnormer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.
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Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om
nyemission av stamaktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner.
Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av
rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för
samarbeten och allianser. Det totala antalet stamaktier som ska kunna emitteras (alternativt
tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får
uppgå till högst 8 417 066 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat
på antalet utestående stamaktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett
prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C)
bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt
incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda i bolaget ("
LTI 2021"). LTI 2021 innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget (”Sparaktier”). Efter
en förutbestämd tidsperiod har deltagarna rätt att erhålla ytterligare aktier i bolaget
vederlagsfritt (”Matchningsaktier”). Därutöver, under förutsättning av att ett mål relaterat till
utvecklingen av aktiekursen uppfylls, kommer deltagarna vidare att ha rätt att erhålla ytterligare
aktier i bolaget vederlagsfritt (”Prestationsaktier”).
Maximalt antal aktier som kan ges ut under LTI 2021 uppgår till 441 121, varav 355 200 för
leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier till deltagarna och sammanlagt 85 921 för att
likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter, vilket motsvarar en utspädning om
cirka 1,3 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet
aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av aktier i anslutning till LTI 2021.
För att säkerställa bolagets leverans av Matchningsaktier och Prestationsaktier i LTI 2021
beslutade årsstämman även (i) att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av Caktier, varvid de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska kunna
tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet; (ii)
att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier; samt (iii) att godkänna
överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2021.
Malmö den 5 maj 2021
Ascelia Pharma AB (publ)
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Kontakter
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118
Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande.
Om oss
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom
onkologi. Bolaget utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska
behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två
produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt
huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer
information besök http://www.ascelia.com.
Om Mangoral
Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för
magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen
av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med
nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande
tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats
särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration
(FDA), är för närvarande i fas III-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.
Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av
magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive
en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa
högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas I-resultat är fas II-studier med Oncoral
under planering.
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