Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den
5 maj 2022
Lund, 5 maj 2022
SenzaGens årsstämma som hölls idag den 5 maj 2022 i Lund, varvid årsstämman beslutade i
enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2021.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs
över i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Laura Chirica, Anki Malmborg Hager,
Paula Zeilon och Paul Yianni. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor
valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson
som revisorssuppleant.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 400 000 kronor, och utgå med 200
000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordföranden.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram
till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som
kan ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering
eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet är begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för
kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår
därmed till högst 6 016 229 stycken varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 300
811,45 kronor.
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Syftet med bemyndigandet är 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.
Riktad emission av högst 812 500 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 812 500
teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 40 625 kronor.
Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma
anställda i bolaget och koncernen enligt följande:
• Koncernens VD erbjuds att teckna högst 75 000 optioner.
• Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till åtta befattningar erbjuds att teckna
högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 400 000 optioner.
• Konsulter i koncernledningen, bestående av två personer ska erbjudas att teckna högst 25 000
optioner vardera, sammanlagt högst 50 000 optioner.
• Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av
upp till tjugoen personer erbjuds att teckna mellan 12 500 och 25 000 optioner vardera,
sammanlagt högst 287 500 optioner.
Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Då teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för
deltagaren och bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga
kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet,
beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter
beräknas till 326 768 kronor.
Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med
barriärer för att beräkna bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av
oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning, under
förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2025 till och
med den 30 september 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs
motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade
betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under
perioden från och med den 21 april 2022 till och med den 4 maj 2022.
För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade
teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan
endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt
Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.
Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade
betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under
perioden från och med den 21 april 2022 till och med den 4 maj 2022 ("Barriärkursen").
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Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("Barriär
1") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("Barriär 2") av samtliga till deltagare tilldelade
teckningsoptioner, i enlighet med nedan.
• Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären
beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
• Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären
beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.senzagen.com.
Kontakter
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31
Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44
Om oss
SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen
från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar.
Bolaget erbjuder högpresterande djurfria testmetoder samt innovations- och konsulttjänster
baserade på den senaste tekniken. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre
kostsamma än traditionella djurbaserade metoder och bidrar samtidigt till att antalet försöksdjur
minskar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade
testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med
fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. SenzaGen har
sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA och Italien. För mer
information, besök www.senzagen.com.
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528
00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.
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