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Styrelsens förslag till beslut om (A) riktad nyemission 
av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolags-
ordningen; och (C) sammanläggning av aktier 

Bakgrund 

Styrelsen för Idogen AB, org. nr 556756-8521 (”Bolaget”), föreslår att årsstämman den 12 

maj 2020 beslutar om sammanläggning av aktier innebärande att tio befintliga aktier 

sammanläggs till en aktie (1:10) enligt C nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av 

aktier föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier (ut-

jämningsemission) och om ändring av § 5 i Bolagets bolagsordning enligt A – B nedan.  

A. Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) 

För att möjliggöra den föreslagna sammaläggningskvoten föreslår styrelsen att årsstäm-

man beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 0,49 kronor genom nyemission av sju (7) 

nya aktier på följande villkor: 

1. 0,07 kronor motsvarande aktiens kvotvärde ska betalas för varje ny aktie. Skälet 

till att teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att 

åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med samman-

läggningskvoten enligt C nedan. 

2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna 

tecknas av Erik Penser Bank AB (publ) med rätt och skyldighet för Erik Penser 

Bank AB (publ) att överföra aktierna för utjämning enligt C nedan. Skälet till av-

vikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att 

åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med samman-

läggningskvoten enligt C nedan. 

3. Teckning av aktier ska ske senast tre (3) bankdagar efter årsstämman. Styrelsen 

ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till av Bolaget anvisat bank-

konto senast tre (3) bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att sena-

relägga tidpunkten för betalning.  

5. Överteckning kan inte ske. 

6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen 

för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet. 

B. Ändring av bolagsordningen 

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt C nedan, förslår sty-

relsen att årsstämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 5 i Bolagets 

bolagsordning enligt följande.  
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§ 5  Antal aktier 

 

Nuvarande lydelse1 

Antalet aktier skall vara lägst 91 200 000 aktier och högst 364 800 000 aktier.  

 

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 9 120 000 aktier och högst 36 480 000 aktier.  

 

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.  

C. Sammanläggning av aktier  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i 

förhållandet 1:10, vilket resulterar i att tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sam-

manläggningen innebär att antalet aktier, som efter nyemissionen enligt A ovan uppgår till 

totalt 91 216 540 stycken, minskas till totalt 9 121 654 stycken. Samtidigt ökar aktiens 

kvotvärde från 0,07 kronor till 0,70 kronor. 

Anledningen till sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ända-

målsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Erik Penser Bank AB (publ) och Hans-

Olov Sjögren inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare 

vars antal aktier inte är jämnt delbart med tio (10). Såvitt avser Erik Penser Bank AB 

(publ) ska åtagandet vara begränsat till de sju (7) aktier Erik Penser Bank AB (publ) teck-

nar enligt A ovan medan Hans-Olov Sjögren ska svara för överföring av resterande aktier. 

Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska bäras av Erik Penser 

Bank AB (publ) respektive Hans-Olov Sjögren.  

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar sty-

relsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla 

före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. 

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i 

samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.  

_____________________ 

Styrelsens förslag enligt A – C ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett 

beslut. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjede-

lar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella juste-

ringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsver-

ket respektive Euroclear Sweden AB. 

_____________________ 

 

 
1 Med beaktande av den ändring av § 5 i bolagsordningen som styrelsen föreslagit att årsstämman ska fatta beslut om 
under punkten 13 på dagordningen till årsstämman.  
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Lund i april 2020 

Styrelsen för Idogen AB (publ)
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Bilaga A 

Bolagsordning för Idogen AB 

 

Org. Nr. 556756-8521 

 

Fastställd på årsstämma 2020-05-12 

 

§ 1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Idogen AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§ 2 Säte 

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lunds kommun. 
 

§ 3 Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att verka inom olika sjukdomsområden innefattande men 

inte begränsande till autoimmuna sjukdomar och transplantation och bedriva forskning och ut-

veckling för att identifiera framtida läkemedel, patentera och kommersialisera nya läkemedel 

från forskning såväl som repositionering av idag befintliga läkemedel samt därmed förenlig 

verksamhet.    
 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 384 000 kronor och högst 25 536 000 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 9 120 000 aktier och högst 36 480 000 aktier.  
 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. 
 

§ 7 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registre-

rat revisionsbolag. 
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§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 

och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgiv-

ningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens In-

dustri. 

§ 9 Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som 

anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara 

söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte in-

falla tidigare än femte vardagen före stämman. 
 

§ 10 Årsstämma 

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 

 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall kon-

cernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall kon-

cernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-

räkningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssupplean-

ter. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 

10. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 
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§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om vär-

depapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_________________________ 

 

 

 


