
 

 

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen  

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av aktier som föreslås godkännas enligt 

punkt 9 vid extra bolagsstämma den 13 december 2022 i Idogen AB (”Företrädesemiss-

ionen”) föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bo-

lagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier. Styrel-

sen har härvid upprättat fyra förslag till bolagsordningsändringar, Alternativ A, Alternativ 

B, Alternativ C och Alternativ D. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsver-

ket. Vilken bolagsordning som registreras beror på hur många aktier som tecknas och be-

talas i Företrädesemissionen.  

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett 

av Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C eller Alternativ D, baserat på vad styrelsen, efter 

beaktande av utfallet i Företrädesemissionen, finner lämpligast. Den extra bolagsstämman 

föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer 

slutligen att registreras vid Bolagsverket. 

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A 

§ 4  Aktiekapital 

Nuvarande lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 075 000 kronor och högst 20 300 000 kronor. 

Föreslagen lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 320 000 kronor och högst 21 280 000 kronor. 

§ 5  Antal aktier 

Nuvarande lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 72 500 000 aktier och högst 290 000 000 aktier.  

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 76 000 000 aktier och högst 304 000 000 aktier.  

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

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B 

§ 4  Aktiekapital 

Nuvarande lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 075 000 kronor och högst 20 300 000 kronor. 

Föreslagen lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 810 000 kronor och högst 23 240 000 kronor. 
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§ 5  Antal aktier 

Nuvarande lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 72 500 000 aktier och högst 290 000 000 aktier.  

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 83 000 000 aktier och högst 332 000 000 aktier.  

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

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C 

§ 4  Aktiekapital 

Nuvarande lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 075 000 kronor och högst 20 300 000 kronor. 

Föreslagen lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 580 000 kronor och högst 26 320 000 kronor. 

§ 5  Antal aktier 

Nuvarande lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 72 500 000 aktier och högst 290 000 000 aktier.  

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 94 000 000 aktier och högst 376 000 000 aktier.  

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

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ D 

§ 4  Aktiekapital 

Nuvarande lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 075 000 kronor och högst 20 300 000 kronor. 

Föreslagen lydelse 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 120 000 kronor och högst 32 480 000 kronor. 

§ 5  Antal aktier 

Nuvarande lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 72 500 000 aktier och högst 290 000 000 aktier.  

Föreslagen lydelse 

Antalet aktier skall vara lägst 116 000 000 aktier och högst 464 000 000 aktier.  

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga D. 
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_____________________ 

Den extra bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-D 

ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av 

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är fö-

reträdda vid den extra bolagsstämman. 

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att den extra bo-

lagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens för-

slag till den extra bolagsstämman. 

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. 

_____________________ 

Lund i november 2022 

Styrelsen för Idogen AB (publ)



 

 

Bilaga A 

Bolagsordning för Idogen AB 
 

Org. Nr. 556756-8521 
 

§ 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, blödarsjuka och transplantation och bedriva forskning och 
utveckling 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 5 320 000 kronor och högst 21 280 000 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 76 000 000 aktier och högst 304 000 000 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 förvalt-
ning skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revis-
ionsbolag. 
 

§ 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 utgivningen av 
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 
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§ 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 infalla 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 koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
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. 
 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_________________________ 



 

 

Bilaga B 

Bolagsordning för Idogen AB 
 

Org. Nr. 556756-8521 
 

§ 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, blödarsjuka och transplantation och bedriva forskning och 
utveckling 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 5 810 000 kronor och högst 23 240 000 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 83 000 000 aktier och högst 332 000 000 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 förvalt-
ning skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revis-
ionsbolag. 
 

§ 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 utgivningen av 
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 
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§ 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 infalla 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 koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
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. 
 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_________________________ 



 

 

Bilaga C 

Bolagsordning för Idogen AB 
 

Org. Nr. 556756-8521 
 

§ 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, blödarsjuka och transplantation och bedriva forskning och 
utveckling 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 6 580 000 kronor och högst 26 320 000 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 94 000 000 aktier och högst 376 000 000 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 förvalt-
ning skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revis-
ionsbolag. 
 

§ 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 utgivningen av 
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 
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§ 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 infalla 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 koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
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. 
 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_________________________ 



 

 

Bilaga D 

Bolagsordning för Idogen AB 
 

Org. Nr. 556756-8521 
 

§ 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, blödarsjuka och transplantation och bedriva forskning och 
utveckling 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 8 120 000 kronor och högst 32 480 000 kronor. 
 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 116 000 000 aktier och högst 464 000 000 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 förvalt-
ning skall lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revis-
ionsbolag. 
 

§ 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 utgivningen av 
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. 

 



 

 

2

§ 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 infalla 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 koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
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. 
 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

_________________________ 

 

 

 

 


