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Beslut på BioInvents årsstämma 2022

Lund, Sverige – 28 april 2022 – På årsstämman i BioInvent International AB (publ) (”BioInvent”) 
(Nasdaq Stockholm: BINV) omvaldes styrelseledamöterna Kristoffer Bissessar, Dharminder Chahal, 
Thomas Hecht, Leonard Kruimer, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger samt beslutades om ett 
långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och 
moderbolaget för räkenskapsåret 2021 samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 
2021.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet samt 
beslutade om omval av styrelseledamöterna Kristoffer Bissessar, Dharminder Chahal, Thomas 
Hecht, Leonard Kruimer, Vincent Ossipow och Bernd Seizinger. Leonard Kruimer omvaldes till 
styrelseordförande. Revisionsbolaget KMPG AB omvaldes som bolagets revisor för en 
mandatperiod om två år, med Linda Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 682 500 kronor till styrelsens ordförande och med 
325 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver 
beslutades om arvode om (i) 70 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kr till 
övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 35 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 
000 kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 70 000 kr till ordförande i Scientific 
Committee och 50 000 kr till övriga medlemmar i Scientific Committee. Arvode till revisor 
beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § 
aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.

Bolagsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt 
incitamentsprogram i form av ett optionsprogram omfattande samtliga anställda och andra 
nyckelpersoner i bolaget. Optionsprogrammet omfattar maximalt 820 000 personaloptioner och 
deltagarna kan tilldelas optioner vederlagfritt baserat på prestation och fortsatt anställning. Varje 
option berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i BioInvent under perioden efter 
offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 till och med den 28 
februari 2026. Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda 
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar från 
och med den 28 april 2022 (dvs. handelsdagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport 
för januari – mars 2022). För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt optionsprogrammet 
samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman 
om en riktad emission av högst 951 200 teckningsoptioner (motsvarande cirka 1,60 procent av 
samtliga aktier och röster i bolaget) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
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Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill 
nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut 
med stöd av bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det 
registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. Emission ska kunna ske med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller 
kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet 
samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller 
nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller 
verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara 
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Protokollet från den årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.
.bioinvent.com

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på 
att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. 
Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1/2-studier för 
behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer samt ett femte program på väg in i 
klinik. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både 
målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande 
läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare 
licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade 
anläggning. För mer information se . Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
+46 (0)46 286 85 50
cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
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http://www.bioinvent.com/
http://www.bioinvent.com/
http://www.bioinvent.com/
mailto:cecilia.hofvander@bioinvent.com
http://www.bioinvent.com/


Pressmeddelande
28 april 2022 17:01:00 CEST

  BioInvent International Ideon Science Park SE-223 70 Lund

Bifogade filer

Beslut på BioInvents årsstämma 2022

https://storage.mfn.se/37162d96-d04e-4129-809d-1d4f4ba59e3b/beslut-pa-bioinvents-arsstamma-2022.pdf

