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Stämmokommuniké från årsstämma i LIDDS AB
(PUBL) den 1 juni 2022
LIDDS AB (PUBL) (”LIDDS”) har den 1 juni 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande
beslut fattades.
Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till stämmans
förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja
styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jan Törnell, Maria Forss, Daniel Lifveredson
and David Bejker. Max Mitteregger och Johan Lund valdes som nya styrelseledamöter. Jan Törnell
omvaldes som styrelseordförande. Vidare beslutades om omval av revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett
auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att ett arvode till styrelsen ska utgå om totalt 787 500 konor varav 225 000
kronor till styrelsens ordförande och 112 500 kronor till vardera av övriga ordinarie
styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet beslutade årsstämman att en ersättning ska utgå
om 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till vardera av övriga ordinarie
utskottsledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2023 ska bestå av fyra ledamöter där tre
av dessa ska utses av de två största aktieägarna per den sista september. Den fjärde ledamoten ska
vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, förslag till
styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden, förslag till revisor, förslag till revisorsarvode och
förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma,
fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget
ingick med Nice & Green S.A. den 22 februari 2022. Det antal aktier som ska kunna tillkomma vid
konvertering av emitterade konvertibler ska uppgå till maximalt 25 760 209 aktier.
Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt om högst 750 000 aktier, varvid bolagets aktiekapital kan öka med högst 39 750
kronor. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Galba Holding AB. Teckningskursen är 6 kronor per
aktie vilket ger en total teckningslikvid om högst cirka 4 500 000 kronor. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget en strategisk och långsiktig investerare. Galba
Holding AB ägs av Max Mitteregger, en välrenommerad investerare som dessutom har erbjudit sig
att ta plats i bolagets styrelse, vilket bedöms vara positivt för bolagets framtida utveckling.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission
av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.
Antalet aktier som ska kunna emitteras kan högst uppgå till ett antal motsvarande trettio procent av
totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman med tillägg för de aktier som tillkommer i
den riktade emissionen ovan, och emissionskursen ska vara marknadsmässig.
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Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier
(4 och 5 §§). 4 § ändrades till ”Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000
kronor.”. 5 § ändrades till ” Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000
stycken.”.
Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://liddspharma.com
/investors/#corporate-governance
För ytterligare information kontakta

Nina Herne, VD
Tel: +46 (0)70 714 74 57
E-post: nina.herne@liddspharma.com
Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)70 855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com
LIDDS Certified Adviser är Redeye AB
Tel: +46 (0)8 121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se
LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad
frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika
läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin
möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade
biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen
fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bifogade filer

Stämmokommuniké från årsstämma i LIDDS AB (PUBL) den 1 juni 2022

LIDDS
Virdings allé 32 B
SE-754 50 Uppsala
www.liddspharma.com

