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Kommuniké från årsstämma i Pharmiva AB

Årsstämma i Pharmiva AB (publ), org nr 559007-0958, har hållits den 20 maj 2021. För att 
minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, 
med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 
Det upplystes även om att intervju med vd Christina Östberg Lloyd i samband med 
årsstämman publicerats och kan ses på följande länk: https://www.youtube.com/watch?
v=ItnPieyzf5U

Ansvarsfrihet, disposition av bolagets förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 10 933 578 kr överförs i ny räkning, 
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt att 
ingen utdelning lämnas.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera 100 000 kronor till ledamöterna, 
och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande 
regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av styrelseledamöterna 
Malte Zaunders, David Sagna, Ingrid Atteryd Heiman, Karin Bryder, Ulf Blom och Kristina Ingvar 
som ordinarie ledamöter, (ii) nyval av Jenny Rydhström som ordinarie ledamot, samt (iii) omval av 
Malte Zaunders som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Öhrlings 
Pricewaterhouse¬Coopers AB som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att 
Lisa Albertsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om 
nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om 
högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för 
årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan 
bestämmelse om apport eller kvittning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att 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.
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Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://pharmiva.com
, senast under vecka 21. En kopia av protokollet, förutom röstlängden, /investerare/#arsstamma

sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Pharmiva AB (publ)

Styrelsen

Pharmiva i korthet:

Pharmiva utvecklar nya innovativa behandlingar för vaginal hälsa. Bolagets första patenterade och 
CE-certifierade produkt Vernivia® är en vaginal mousse som inom kort lanseras som en behandling 
av bakteriell vaginos, en infektion som drabbar cirka en tredjedel av alla kvinnor globalt i åldern 14–49 
år. Med Vernivia® får kvinnor för första gången en ändamålsenlig behandling som både läker ut 
infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar 
som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den global hälsan. Lanseringen 
av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål att bli ett globalt femtech-bolag med en bred 
portfölj inom vaginal hälsa. Pharmiva är noterat på Nasdaq First North Growth Market, för mer 
information besök www.pharmiva.com
 
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se).

För ytterligare information kontakta:

Christina Östberg Lloyd, vd Pharmiva AB
e-mail christina.lloyd@pharmiva.com
telefon +46 706 388 922
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